
 

 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. - registrace u KS Ostrava, v rejstříku OPS, odd. O, vl. 1134 

ZÁPIS Z 35. VÝBĚROVÉ KOMISE 
Hodnocení výzvy 

IROP A5 INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ III. 
 

Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 
 

ze dne 13. ledna 2022  
v Jeseníku (zasedací místnost SBD) 

 

 
Přítomní: 5 členů (viz prezenční listina) 
 
Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Školení hodnocení projektů IROP, PRV 

3) Etické kodexy 

4) Hodnocení projektů 11. výzvy IROP A5 Investice do vzdělávání III. 

5) Různé 

 
Usnesení Výběrové komise je schvalováno v pořadí:              pro/proti/zdržel se 

 

1) Zahájení 
Ředitelka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Mgr. Vendula Poláchová přivítala přítomné členy 

Výběrové komise a předala slovo Bc. Zdeňkovi Hořavovi, který na základě pověření od předsedy Výběrové 

komise Ing. Petra Mudry, vedl celé hodnocení. Bc. Zdeněk Hořava přivítal přítomné členy Výběrové komise a 

manažery MAS. Bc. Zdeněk Hořava konstatoval, že Výběrová komise je usnášeníschopná. Z jednání se 

omluvili Ing. Petr Mudra, Bc. Rostislav Kačora, Janis Joanidis a Bc. Alena Šosová Řehová, MBA. 

Výběrové komise se účastnilo:  

- 2 členové Výběrové komise zastupující sektor veřejné správy, tj. 2 hlasy,  

- 1 člen Výběrové komise zastupující podnikatelský sektor, tj. 1 hlas,  

- 2 členové Výběrové komise zastupující neziskový sektor, tj. 2 hlasy,  

 

  



 

 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. - registrace u KS Ostrava, v rejstříku OPS, odd. O, vl. 1134 

Zájmová skupina Rozdělení dle sektorů 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

Místní samospráva a rozvoj 

regionu 

2 40% Veřejný  

 

2 40% 

Vzdělávání, komunitní život, 

volnoč. aktivity a sociální oblast 

2 40% Soukromý 1 20% 

Zemědělství, lesnictví, rybolov a 

životní prostředí 

1 20% Neziskový 2 40% 

Podnikatelé, řemeslníci, 

živnostníci, regionální 

producenti a ostatní služby 

0 0% 

 

Cestovní ruch a služby, 

propagace region a kulturní 

dědictví 

0 0% 

Celkem 5 100%  5 100% 

 

Kontrolní podmínka byla splněna – Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 

49% hlasovacích práv. 

 

Jako zapisovatel hodnocení Výběrové komise byl jednohlasně zvolen Zdeněk Nagy, Dis.,  manažer MAS 

Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., dále ověřovatelkou se stala Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka MAS 

a Bc. Zdeněk Hořava, člen Výběrové komise pověřený vedením jednání. 

Usnesení 35/1: Výběrová komise volí Zdeňka Nagyho do funkce zapisovatele, Mgr. Vendulu Poláchovou a 

Bc. Zdeňka Hořavu jako ověřovatele zápisu 35. jednání Výběrové komise. 

5/0/0 
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2) Školení hodnocení projektů IROP, PRV 
 
Členové Výběrové komise byli proškoleni na hodnocení projektů IROP a PRV. 
 

3) Etický kodex 
 

Všichni členové byli upozorněni na nemožnost používání mobilních telefonů během jednání. 

Manažeři MAS po ukončení hodnocení formální náležitostí a přijatelnosti seznámily členy Výběrové komise 

s Etickým kodexem ve vztahu k této výzvě. 

Dne 5. 1. 2022 byla hodnotitelům předána projektová žádost včetně všech příslušných příloh spolu s 

Kontrolním listem a to elektronickou formou, s tím, že v případě zájmu si mohou tištěnou verzi vyzvednout v 

kanceláři MAS. Bylo tedy konstatováno, že hodnotitelé si žádost prostudovali a opětovně ověřeno, zda 

nedošlo ke změně skutečnosti a všichni přítomní členové Výběrové komise jsou nepodjatí. Podepsané Etické 

kodexy jsou platné po celou dobu hodnocení projektů IROP A5 Investice do vzdělávání III.. 

 

4) Hodnocení projektů 11. výzvy IROP A5 Investice do vzdělávání III. 

Příjem žádostí do 11. výzvy IROP A5 Investice do vzdělávání III. byl ukončen 31. 10. 2021 ve 12:00 hod. a na 

MAS bylo předloženo 5 projektových žádostí: 

Pořadí Název 

žadatele 

Registrační číslo projektu Místo 

realizace 

projektu 

Název 

projektu 

CZV projektu 

(v Kč) 

1. Obec Česká 

Ves 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016790 Česká Ves Učíme se pro 

úspěšnou 

budoucnost 

II 

1 000 000Kč 

2. Střední škola 

gastronomie, 

farmářství a 

služeb 

Jeseník 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016796 Horní 

Heřmanice 

Pracoviště 

Horní 

Heřmanice - 

modernizace 

strojního 

vybavení 

odborného 

výcviku 

1 892 197Kč 

3. ZŠ a MŠ 

Písečná u 

Jeseníku, 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016938 Písečná Vybudování 

odborné 

počítačové 

896 243 Kč 
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příspěvková 

organizace 

učebny v ZŠ 

Písečná 

4. Základní 

škola 

Javorník, 

okres Jeseník 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016934 Javorník Jazyková 

učebna pro I. 

stupeň ZŠ 

Javorník 

884 034 Kč 

5. Střední 

průmyslová 

škola Jeseník 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016952 Jeseník Nové 3D 

technologie 

na emko 

1 843 038,40Kč 

 

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů výzvy: 4 918 573, 07 Kč 

V řádném termínu dle Interních postupů MAS, byla provedena Kontrola formální náležitostí a přijatelnosti 

pověřenými pracovníky MAS. Čtyři podané projekty splnily podmínky této kontroly a splňují také podmínky 

nadřazené výzvy IROP č. 68 a jsou v souladu se specifickými pravidly IROP k dané výzvě. Jeden projekt nesplnil 

podmínky Kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Jedná se o projekt č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016790 Učíme se pro úspěšnou budoucnost II, žadatele Obec Česká Ves. 

Žadatel nesplnil podmínky výzvy MAS oprávněného žadatele. Tento projekt byl z dalšího hodnocení vyřazen. 

 

 

Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník: 

- Do projektu jsou zapojeni 3 partneři. Byla doložena Partnerská smlouva s ZŠ Vidnava, ZŠ Javorník a 

ZŠ Česká Ves. Hodnotitelé udělili 20 bodů. 

- Výše způsobilých výdajů je 1 892 197,-Kč, proto hodnotitelé udělili 5 bodů. 

- Součástí projektu je úprava zeleně (kvetoucí trvalky) a pořízení venkovního mobiliáře (2 parkové 

lavičky). Vše je uvedeno v  ŽoD str. 5 a v SP str. 15.. Hodnotitelé udělili 10 bodů. 

- Projekt neřeší bezbariérovost, proto hodnotitelé udělili 0 bodů. 

- Projekt řeší rozvoj vzdělávání ve dvou oblastech (technické a řemeslné obory, přírodní vědy), viz. SP 

str. 19-20. Hodnotitelé udělili 10 bodů. 

- Výstupy projektu nebudou sloužit k mimoškolní zájmové aktivitě dětí a mládeže proto hodnotitelé 

udělili 0 bodů. 

 

Celkový počet bodů u projektu Střední školy gastronomie, farmářství a služeb Jeseník je 45 bodů, 

projekt splnil minimální bodovou hranici výzvy, a to 35 bodů, proto splnil podmínky Věcného 

hodnocení. 
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Usnesení 35/2: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů u žádosti Střední školy gastronomie, 

farmářství a služeb Jeseník s odůvodněním u jednotlivých kritérií. 

5/0/0 

Základní škola a mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace: 

- Do projektu je zapojen 1 partner. Byla doložena Partnerská smlouva se  Střední průmyslovou školou 

elektrotechnickou a Obchodní akademií Mohelnice. Hodnotitelé udělili 10 bodů. 

- Výše způsobilých výdajů je 896 243,-Kč, proto hodnotitelé udělili 10 bodů. 

- Součástí projektu je úprava zeleně (vyvýšené záhony s bylinkami) a pořízení venkovního mobiliáře 

(lavičky). Vše je uvedeno v ŽoD str. 6,  a SP str. 5, 7. Hodnotitelé udělili 10 bodů. 

- Projekt řeší bezbariérovost formou pořízení schodolezu, viz.  SP str. 5,6, 15, 16. Hodnotitelé udělili 

10 bodů. 

- Projekt řeší rozvoj vzdělávání ve dvou oblastech, digitální technologie - Informatika, cizí jazyky - 

Anglický jazyk, viz.  ŽoD str. 4, SP str. 5, 6, 15. Hodnotitelé udělili 10 bodů. 

- Výstupy projektu budou sloužit také k mimoškolní zájmové aktivitě dětí a mládeže, viz. SP str. 32. 

Hodnotitelé udělili 10 bodů. 

 

Celkový počet bodů u projektu Základní škola a mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvkové organizace je 

60 bodů, projekt splnil minimální bodovou hranici výzvy, a to 35 bodů, proto splnil podmínky Věcného 

hodnocení. 

Usnesení 35/3: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 60 bodů u žádosti Základní školy a mateřské 

školy Písečná u Jeseníku, příspěvkové organizace s odůvodněním u jednotlivých kritérií. 

5/0/0 

 

Základní škola Javorník, okres Jeseník: 

- Byla doložena Partnerská smlouva s Mateřskou školou Javorník, Míru 359 - příspěvková organizace a 

Partnerská smlouva s Mateřskou školou Javorník, Polská 488 - příspěvková organizace. Do projektu 

jsou zapojeni dva partneři, proto hodnotitelé udělili 20 bodů. 

- Výše způsobilých výdajů je 884 034,-Kč, proto hodnotitelé udělili 10 bodů. 

- Součástí projektu je i úprava zeleně (vyvýšené záhony s bylinkami) a pořízení venkovního mobiliáře 

(lavičky), viz.  ŽoD str. 5,6, SP str. 6, 7, 31. Hodnotitelé udělili 10 bodů. 

- Projekt řeší bezbariérovost formou pořízení schodolezu, viz.  SP str. 6,7,17,31. Hodnotitelé udělili 10 

bodů. 

- Projekt řeší rozvoj vzdělávání ve dvou oblastech, digitální technologie - Informatika, cizí jazyky - 

Anglický jazyk, viz. ŽoD str. 4, SP str. 5, 14,16, 18. Hodnotitelé udělili 10 bodů. 
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- Výstupy projektu budou sloužit také k mimoškolní zájmové aktivitě dětí a mládeže , viz. SP str. 35. 

Hodnotitelé udělili 10 bodů. 

 

Celkový počet bodů u projektu Základní škola Javorník, okres Jeseník je 70 bodů, projekt splnil minimální 

bodovou hranici výzvy, a to 35 bodů, proto splnil podmínky Věcného hodnocení. 

Usnesení 35/4: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 70 bodů u žádosti Základní školy Javorník, 

okres Jeseník s odůvodněním u jednotlivých kritérií. 

5/0/0 

 

Střední průmyslová škola Jeseník: 

- Do projektu jsou zapojeni 3 partneři. Byla doložena Partnerská smlouva se ZŠ a MŠ Jeseník (ul. 

Fučíkova), Vidnava, ZŠ Jeseník (ul. Nábřežní) a ZŠ Česká Ves. Hodnotitelé udělili 20 bodů. 

- Výše způsobilých výdajů je 1 843 038,40,-Kč, proto hodnotitelé udělili 5 bodů. 

- Součástí projektu je i řešení zeleně v podobě výsadby okrasné parkové zeleně a pořízení venkovního 

mobiliáře - 2 parkové lavičky, 1 odpadkový koš, viz. ŽoD str. 4 SP str. 22. Hodnotitelé udělili 10 bodů. 

- Projekt neřeší bezbariérovost, proto hodnotitelé udělili 0 bodů. 

- Projekt řeší rozvoj vzdělávání ve dvou oblastech - technické a řemeslné obory, digitální technologie, 

viz. SP str. 8. Hodnotitelé proto udělili 10 bodů. 

- Výstupy projektu budou sloužit také k mimoškolní zájmové aktivitě dětí a mládeže, viz. SP str. 37. 

Hodnotitelé proto udělili 10 bodů. 

 

Celkový počet bodů u projektu Střední průmyslové školy Jeseník je 55 bodů, projekt splnil minimální bodovou 

hranici výzvy, a to 35 bodů, proto splnil podmínky Věcného hodnocení. 

Usnesení 35/5: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 55 bodů u žádosti Střední průmyslová škola 

Jeseník s odůvodněním u jednotlivých kritérií. 

5/0/0 
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Přehled doporučených projektů k financování ze strany Výběrové komise výzvy A5 Investice do vzdělávání III. po věcném hodnocení: 

Pořadí Číslo projektu Název projektu Žadatel Body Věcné hodnocení Výše CZV 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016934 Jazyková učebna 

pro I. stupeň ZŠ 

Javorník 

Základní škola 

Javorník, okres 

Jeseník 

70 Žadatel splnil 

podmínky 

věcného 

hodnocení. 

884 034 Kč 

2. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016938 Vybudování 

odborné 

počítačové učebny 

v ZŠ Písečná 

Základní škola a 

mateřská škola 

Písečná u 

Jeseníku, 

příspěvková 

organizace 

60 Žadatel splnil 

podmínky 

věcného 

hodnocení. 

896 243 Kč 

3. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016952 Nové 3D 

technologie na 

emko 

Střední 

průmyslová škola 

Jeseník 

55 Žadatel splnil 

podmínky 

věcného 

hodnocení. 

1 843 038,40Kč 

4. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016796 Pracoviště Horní 

Heřmanice - 

modernizace 

strojního vybavení 

odborného 

výcviku 

Střední škola 

gastronomie, 

farmářství a služeb 

Jeseník 

45 Žadatel splnil 

podmínky 

věcného 

hodnocení. 

1 892 197Kč 
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Hodnotitelé vyplnili Kontrolní list Věcného hodnocení projektu společně s formulací odůvodnění, ten se vytiskl a podepsal všemi přítomnými členy. O každém 

kritériu bylo hlasováno a vedla se diskuze k bodové hladině.  

 
Usnesení 35/6: Výběrová komise schvaluje pořadí projektů dle výsledného seznamu. 
 

5/0/0 
 
 

   

5) Různé 

Ředitelka MAS, Mgr. Vendula Poláchová zahájila bod různé, kde členové Výběrové komise neměli žádné otázky.
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V Jeseníku, dne 13. 1. 2022 
 
 
Zapsal:   Zdeněk Nagy, Dis., manažer MAS  …………………………. 
 
 
 
Ověřili:   Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka MAS  …………………………. 
 
 
 
  Bc. Zdeněk Hořava, člen Výběrové komise ………………………….. 

 
 


