
 

 

Příloha č. 1  

 
Příloha č. 1 výzvy Implementace krajských akčních plánů I 

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

Investiční priorita: IP 1 

Specifický cíl: SC 5 

 

 

 

 

Přehled indikátorů pro vyplňování Žádosti o podporu v MS2014+ 



 

 

 
Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

V
ýs

tu
p

 

5 40 00 Počet podpořených osob - 
pracovníci ve vzdělávání 

osoby Povinně volitelný, 

povinný k naplnění, 

svázaný s 6 00 00 a 

s 5 25 10 

Počet podpořených pracovníků působících ve vzdělávání (lektorů, 

pedagogických pracovníků) kteří zvýšili, prohloubili či rozšířili v rámci 

DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) nebo jinou efektivní 

formou rozvoje profesních kompetencí (např. lesson study, learning 

study, mentoring, společná reflexe forem a metod práce atd.). 

Vzdělávání může probíhat formou prezenční, kombinací prezenčního 

studia a e-learningu či e-learningu. 

Každá osoba se započítá tolikrát, kolik obdržela různých na sebe 

nenavazujících podpor. 

Indikátor je povinně volen v případě volby podaktivity a). V rámci 

indikátoru se nezapočítávají osoby účastnící se jednorázových akcí 

vykazovaných v indikátorech 5 10 16 a 5 10 17. 

6 00 00 Celkový počet účastníků osoby Povinně volitelný, 

povinný k naplnění 

Počet osob vykazovaný v indikátoru 5 40 00 snížený o opakovanou 

podporu – tj. každá konkrétní osoba podpořená v rámci 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 splní minimální hranici bagatelní 

podpory. Bagatelní podpora je v rámci této výzvy 20 hodin. 



 

 

 
Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

5 49 01 Počet regionálních systémů regionální 

systémy 

Povinně volitelný, 

povinný k naplnění,  

Funkční systém spolupráce a podpory všech zainteresovaných stran při 

vzdělávání žáků a studentů se SVP, Funkční systém spolupráce při 

identifikaci a podpoře nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků 

s externími partnery, Funkční systém podpory pedagogických 

pracovníků škol a školských zařízení při zavádění inkluzivního vzdělávání 

a podpůrných opatření do praxe škol a školských zařízení. 

Indikátor je vykazován v podaktivitách f, g, m. 

Pro indikátor je nutno přiložit k Žádosti o podporu specifikaci 

v  „Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“. 

5 26 02 Počet platforem pro 
odborná tematická setkání 

platformy Povinně volitelný, 

povinný k naplnění,  

Jedná se o platformy pro setkávání pedagogů a výměnu zkušeností 

v rámci podaktivit b, h, i. Každá platforma je započítávána pouze 

jedenkrát, musí se jednat o ucelený celek opakujících se aktivit 

v minimální frekvenci 1x za 3 kalendářní měsíce od vytvoření platformy. 

V rámci indikátoru není možné vykazovat jednorázové aktivity.  

5 12 12 Počet mimoškolních aktivit 
vedoucích k rozvoji 
kompetencí 

aktivity Povinně volitelný, 

povinný k naplnění 

Počet mimoškolních aktivit, které vedou k rozvoji základních 

kompetencí a gramotností. Započítává se vždy ucelená podpora, např. 

blok kroužků na rozvoj matematické, čtenářské, občanské, jazykové 

gramotnosti. V rámci indikátoru nebudou vykazovány mimoškolní 

aktivity vedoucí k rozvoji podnikavosti a polytechnického vzdělávání 

(např. fiktivní firmy, blok kroužků vedoucí k rozvoji přírodovědné 

gramotnosti atd.).  



 

 

 
Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

5 21 05 Počet produktů vzdělávání k 
podnikavosti 

produkty Povinně volitelný, 

povinný k naplnění 

Počet aktivit, které vedou k rozvoji podnikavosti, například zavedení 

volitelného předmětu, blok kroužků, ucelený blok projektových dní 

vedoucí k podnícení zájmu o podnikavost a rozvoji podnikavosti dětí, 

žáků a studentů VOŠ. 

Indikátor je povinně volen v případě volby podaktivity d).  

Případná platforma k vzdělávání a podnikavosti se vykazuje pouze 

v rámci indikátoru 52602, v tomto indikátoru se nevykazuje. 

5 21 06 Počet produktů 

polytechnického vzdělávání 

produkty Povinně volitelný, 

povinný k naplnění 

Počet aktivit, které vedou k rozvoji polytechnického vzdělávání, 

například zavedení volitelného předmětu, blok kroužků, ucelený blok 

projektových dní vedoucí k podnícení zájmu o polytechnické vzdělávání 

a rozvoji polytechnického vzdělávání dětí, žáků a studentů VOŠ. 

Indikátor je povinně volen v případě volby podaktivity c) 

Případná platforma k polytechnickému vzdělávání se vykazuje pouze 

v rámci indikátoru 52602, v tomto indikátoru se nevykazuje. 

5 10 16 Počet uspořádaných 
jednorázových akcí v inkluzi 

akce Povinně volitelný, 

povinný k naplnění 

Počet seminářů, diskuzí, případně dalších aktivit vedoucích ke zvyšování 

povědomí o vzdělávání dětí, žáků a studentů VOŠ se SVP a dále aktivity 

vedoucí ke zvyšování povědomí o důležitosti inkluzivního vzdělávání. 

Indikátor je povinně volen v případě volby podaktivity k, n, 

za předpokladu, že jednorázové akce se vztahují k tématu inkluze. 



 

 

 
Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

5 10 17 Počet uspořádaných 
jednorázových akcí 

akce Povinně volitelný, 

povinný k naplnění 

V rámci indikátoru budou vykazovány semináře, diskuze, případně další 

aktivity obdobného charakteru organizované pro cílové skupiny 

v souladu s podporovanými aktivitami výzvy. 

Indikátor je povinně volen v případě volby podaktivity k, n. 

V
ýs

le
d

ek
 

5 25 10 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v praxi 

uplatňují nově získané 

poznatky a dovednosti 

pracovníci 

ve 

vzdělávání 

Povinně volitelný, 

povinný k naplnění 

Každá konkrétní osoba se vykazuje v rámci projektu pouze jednou. 

5 08 10 Počet organizací, které byly 

ovlivněny systémovou 

intervencí 

organizace Povinný k výběru, 

povinný k naplnění 

V rámci indikátoru budou vykazovány školy, případně další organizace 

podílející se na vzdělávání dětí, žáků a studentů VOŠ (ÚP, OSPOD atd.), 

které byly zapojeny do realizace aktivit projektu, jako partneři nebo 

spolupracující subjekty. V rámci indikátoru jsou vykazovány pouze školy 

a organizace, které byly podpořeny dlouhodobějšími opakovanými 

intervencemi. 

Nevykazují se organizace účastnící se jednorázových akcí. 

5 43 10 Počet podpořených 

spoluprací 

spolupráce Povinný k výběru, 

povinný k naplnění 

Spolupráce mezi subjekty podílejícími se na vzdělávání, které vznikly 

během realizace aktivit projektu. V rámci indikátoru nejsou vykazována 

partnerství navázána před začátkem realizace projektu. 

 
Zde uvedené specifikace navazují na platné definice indikátorů, které jsou uvedeny v Národním číselníku indikátorů a zveřejněny na webu MŠMT. 
 
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. 



 

 

 
Pro indikátor 5 49 01 Počet regionálních systémů 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. 


