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Příloha č. 1 k č. j: MSMT-14476/2017 

Příloha č. 1 výzvy Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) 

k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Prioritní osa 3 

Investiční priorita: IP 3 

Specifický cíl: SC 1 

Přehled indikátorů pro vyplňování Žádosti o podporu v MS2014+ 

 
Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

V
ýs

tu
p

 

5 49 01 Počet regionálních 

systémů 

regionální 

systém 

Povinně volitelný, 

povinný k naplnění, 

povinně svázaný 

s 5 08 10 

Povinný pro aktivity č. 2.1, 2.4, 2.5; 3.1, 3.4, 3.5; 3.7, 3.8, 3.9; 5.1-5.11, 5.13. 

Dále 4.2-4.9 (pokud aktivity probíhají v MŠ). 

Každý příjemce vykazuje zpravidla jeden regionální systém. V rámci něho v příloze 

žádosti o podporu „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“ 

uvede jednotlivé realizované aktivity a u každé aktivity podrobně rozepíše dílčí 

výstupy. 

5 16 01 Počet nízkoprahových 

center předškolního 

vzdělávání a práce s 

rodinou 

centra Povinně volitelný, 

povinný k naplnění, 

povinně svázaný 

s 5 17 15 

Povinný pro aktivity č. 4.2-4.9, pokud aktivity probíhají v neformálním 

předškolním centru. 

Každé neformální předškolní centrum se v projektu vykazuje pouze 1krát. 
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Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

5 40 00 Počet podpořených osob - 

pracovníci ve vzdělávání 

osoby Povinně volitelný, 

povinný k naplnění, 

povinně svázaný 

s 6 00 00 a 5 25 10 

Povinný pro aktivity č. 2.2, 2.3, 2.6 (zde se započítávají podpoření pedagogové, 

kteří byli příjemci kolegiální podpory ze strany speciálního pedagoga); 3.2, 3.3, 

3.6 (zde se započítávají podpoření pedagogové, kteří byli příjemci kolegiální 

podpory ze strany speciálního pedagoga);  4.1, 4.10; 5.12, 5.14. 

Každý podpořený pracovník ve vzdělávání se započítá tolikrát, kolik získal na sobě 

nezávislých podpor. 

Podpořené osoby se současně vykazují ve výsledkovém indikátoru 5 25 10. 

Upozornění - Projekt musí být koncipován tak, aby vzdělávací aktivity podpořené 
osoby (pracovníka ve vzdělávání) v souhrnu dosahovaly minimálně hranice 
bagatelní podpory (viz PpŽP – specifická část, kap. 11.3.1) – provazba na 6 00 00.  

6 00 00 Celkový počet účastníků osoby Povinně volitelný, 

povinný k naplnění 

Povinný pro aktivity 2.2, 2.3, 2.6 (zde se započítávají podpoření pedagogové, kteří 

byli příjemci kolegiální podpory ze strany speciálního pedagoga); 3.2, 3.3, 3.6 (zde 

se započítávají podpoření pedagogové, kteří byli příjemci kolegiální podpory ze 

strany speciálního pedagoga);  4.1, 4.10; 5.12, 5.14. 

Počet osob vykazovaný v indikátoru 5 40 00 snížený o případnou opakovanou 

podporu – tj. každá konkrétní osoba podpořená v projektu se vykazuje pouze 

jednou. Ke každé zde vykázané osobě se vykazují také indikátory podle annexu č. 

1 Nařízení č. 1304/2013 v kartě účastníka. 

Účastník se započítá ve chvíli, kdy dosáhne bagatelní podpory, která je pro tuto 

výzvu 40 hodin. 

Upozornění - Projekt musí být koncipován tak, aby vzdělávací aktivity 

podpořené osoby (pracovníka ve vzdělávání) v souhrnu dosahovaly minimálně 

hranice bagatelní podpory (viz PpŽP – specifická část, kap. 11.3.1). 

Cílová hodnota indikátoru 6 00 00 musí být shodná nebo mírně nižší než  cílová 

hodnota výsledkového indikátoru 5 25 10 (jedná se o stejné podpořené 

pracovníky ve vzdělávání, zde započtené pouze jednou). 
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Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

V
ýs

le
d

ek
 

5 17 15 Počet dětí a žáků Romů 

začleněných do vzdělávání 

děti a žáci Povinný k výběru, 

povinný k naplnění  

Vykazují se všechny děti/ všichni žáci podle definice indikátoru, kteří se díky 

realizaci aktivit 4 a/nebo 5 začnou vzdělávat ve třídách a školách hlavního 

vzdělávacího proudu či na základě podpory zvládají plnit standardy RVP PV/RVP 

ZV. Počáteční hodnota indikátoru musí být stanovena nulová, cílovou hodnotu 

určuje žadatel a musí být nenulová. 

Indikátor je povinný k výběru i naplnění pro všechny žadatele. 

5 25 10 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v praxi 

uplatňují nově získané 

poznatky a dovednosti 

Pracovníci 

ve 

vzdělávání 

Povinně volitelný, 

povinný k naplnění, 

povinně svázaný 

s 5 40 00 a 6 00 00 

Povinný pro aktivity 2.2, 2.3, 2.6 (zde se započítávají podpoření pedagogové, kteří 

byli příjemci kolegiální podpory ze strany speciálního pedagoga); 3.2, 3.3, 3.6 (zde 

se započítávají podpoření pedagogové, kteří byli příjemci kolegiální podpory ze 

strany speciálního pedagoga);  4.1, 4.10; 5.12, 5.14. 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří absolvovali vzdělávací aktivity a získané 

poznatky uplatňují v praxi, což dokládají materiály v portfoliu pedagoga nebo 

profesním portfoliu (u nepedagogů). 

Každý pracovník ve vzdělávání se započítává v projektu pouze jednou. Projekt by 

měl být koncipován tak, aby podpořené osoby – pracovníci ve vzdělávání 

uplatnili své znalosti a dovednosti v praxi. Cílové hodnoty indikátoru 5 25 10 

musí být podobné nebo shodné s cílovou hodnotou výstupového indikátoru 

6 00 00 (jedná se o tytéž osoby). 

5 08 10 Počet organizací, které byly 

ovlivněny systémovou 

intervencí 

organizace Povinně volitelný, 

povinný k naplnění, 

povinně svázaný 

s 5 49 01 

Vykazují se všechny organizace, které byly ovlivněny realizovanými aktivitami 

projektu. Každá organizace se započítává pouze jedenkrát. 

 

Zde uvedené specifikace navazují na platné definice indikátorů, které jsou zveřejněny na webu MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
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Na výstupový indikátor 5 40 00 Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 25 10 Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti. Současně s 5 40 00 je nutno vykazovat i indikátor 6 00 00.  

Na výstupový indikátor 5 49 01 Počet regionálních systémů je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou 
intervencí. 

Pro indikátor 5 49 01 Počet regionálních systémů je jako přílohu žádosti o podporu nutno přiložit specifikaci „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů 
projektu ESF“. 

V projektu je nutné dodržovat provazby mezi výstupovými a výsledkovými indikátory, proto je v žádosti o podporu nezbytné vždy uvádět pro aktivity relevantní 
výstupové i provázané výsledkové indikátory.  

Indikátor 5 17 15 je povinný k výběru a povinný k naplnění pro každého žadatele, žadatel si ho tedy v žádosti o podporu musí vybrat a uvést u něj nulovou 
výchozí a nenulovou cílovou hodnotu.  

 


