
 

 

 
Příloha č. 1 výzvy Individuální projekty systémové III  

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

 
Prioritní osy 3 

Investiční priorita: IP 1 

Specifický cíl: SC 3 

Přehled indikátorů pro vyplňování Žádosti o podporu v MS2014+ 

 
Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

V
ý
s
tu

p
 

5 13 01 Počet vzdělávacích 

modulů s metodikou a 

vzdělávacím 

programem 

moduly Povinný k výběru, 

povinný k naplnění, 

svázaný s 5 08 10 

a s 5 08 01 

Vzdělávací modul na portále www.rvp.cz  pro rozvoj profesních 

kompetencí pedagogických pracovníků, vzdělávací modul na 

portále www.rvp.cz pro vzdělávání pedagogů se zaměřením na 

začlenění nových prvků do práce škol, vzdělávací modul na 

portále www.rvp.cz pro vzdělávání ředitelů a vedoucích 

pedagogických pracovníků škol se zaměřením na pedagogické 

vedení, vzdělávací modul na portále www.rvp.cz pro vzdělávání 

začínajících učitelů. 

Žadatel k žádosti o realizaci projektu přikládá Přehled klíčových 

výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF. 

http://www.rvp.cz/
http://www.rvp.cz/
http://www.rvp.cz/
http://www.rvp.cz/


 

 

 
Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

5 49 02 Počet národních 

systémů nebo jejich 

složek 

národní 

systémy 

Povinný k výběru, 

povinný k naplnění, 

svázaný s 5 08 10 

a s 5 08 01 

Sítě metodických kabinetů zajišťujících systémovou podporu 

pedagogů na národní, krajské a oblastní/okresní úrovni, online 

komunikační prostředí pro výměnu zkušeností, systém kvality 

DVPP, systém podpory ředitelů a vedoucích pedagogických 

pracovníků škol. 

Žadatel k žádosti o realizaci projektu přikládá Přehled klíčových 

výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF. 

5 08 01 Počet produktů v 

systémových 

projektech 

produkty Povinný k výběru, 

povinný k naplnění 

Příjemce vyplní součet hodnot podřízených produktových 

indikátorů 54902 a 51301. 

V
ý
s
le

d
e

k
 

5 08 10 Počet organizací, 

které byly ovlivněny 

systémovou intervencí 

organizace Povinný k výběru, 

povinný k naplnění 

Organizace, které jsou zapojeny do tvorby a pilotního ověření 

výstupů vzniklých v rámci realizace projektu. Vykazují se pouze 

organizace, které byly ovlivněny dlouhodobější a systematickou 

podporou/intervencí (například školy, jejichž ředitel/ředitelka jsou 

zapojeni do aktivit tématu Profesní rozvoj vedoucích 

pedagogických pracovníků, školy, na nichž je ověřován systém 

podpory začínajících učitelů). 

 

Specifikace zde uvedené navazují na definice indikátorů OP VVV, které jsou zveřejněny na webu MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-

fondy-1/monitorovaci-indikatory-op-vvv 

Na výstupové indikátory 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem a 5 49 02 Počet národních systémů 

nebo jejich složek je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí a 

současně jsou také povinně svázány s indikátorem 5 08 01 Počet produktů v systémových projektech, ve kterém je třeba vykázat součet 

jejich hodnot. 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-indikatory-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-indikatory-op-vvv


 

 

Pro indikátor 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem a 5 49 02 Počet národních systémů nebo jejich 
složek je jako přílohu žádosti o podporu nutno přiložit specifikaci v „Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“. 
Pokud některý plánovaný výstup tohoto indikátoru navazuje na dříve vytvořené výstupy, musí být součástí žádosti o podporu původní 
výstup a popis toho, jak bude dál rozvíjen. 


