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Příloha č. 1 k č. j: MSMT – 6741/2015 

 

Indikátory k výzvě č. 02_15_001 IPs 

Indikátory TC 10 IP 1: 

 ID Název indikátoru MJ Specifikace k výzvě 

v
ý
sl

ed
k

y
 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny 

systémovou intervencí 

organizace  

5 25 10 

 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově získané poznatky a 

dovednosti 

 

pracovníci 

ve 

vzdělávání 

 

 

v
ý

st
u

p
y
 6 00 00 Celkový počet účastníků osoby Počet osob vykazovaný v indikátoru 54000 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. 

 

5 40 00 Počet podpořených osob – pracovníci ve 

vzdělávání 

osoby Počet podpořených pracovníků působících ve vzdělávání (zástupců zřizovatele, 

ředitelů škol), kteří zvýšili, prohloubili či rozšířili v rámci DVPP (další vzdělávání 

pedagogických pracovníků) a formou dalšího rozvoje své profesní kompetence a 

kompetence pro řízení vzdělávání ve školách.  

Každá osoba se započítá tolikrát, kolik obdržela různých na sebe nenavazujících 

podpor. 

5 08 01 Počet produktů v systémových projektech produkty Příjemce vyplní součet hodnot všech podřízených produktových indikátorů (tj. 54902, 

51301, 52602). 
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 ID Název indikátoru MJ Specifikace k výzvě 

5 49 02 Počet národních systémů nebo jejich složek národní 

systémy 

Systém metodické podpory KAP, agregace dat z KAP, jejich vyhodnocení a 

doporučení pro výzvy OP VVV a rozvojových programů MŠMT, vytvoření systému 

hodnocení kvality DVPP pro kariérní systém, síť odborných konzultantů – podpora 

uchazečů o atestace (modul systému atestace), ověření funkčnosti karierního systému, 

zavedení systému atestací v kariérním systému, návrh kariérního systému pro 

pomáhající profese, evaluační nástroj Učitel21 určený pro podporu rozvoje digitálních 

kompetencí učitelů; reputační systém; nástroje pro sebehodnocení ředitele; nástroje pro 

vyhodnocování sociálně ekonomického kontextu konkrétní školy, apod. 

Příloha ŽoP – Specifikace produktů, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. 

5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a 

vzdělávacím programem 

moduly Vzdělávací modul na portále rvp.cz pro rozvoj čtenářské/matematické pre/gramotnosti; 

vzdělávací program pro podporu pedagogického leadershipu. 

Příloha ŽoP – Specifikace produktů, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. 

5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická 

setkání  

platformy Systém výměny informací a zkušeností pro strategické plánování pro odborná 

tematická setkání pedagogů, rodičů, odborníků a zástupců zřizovatelů pro sdílení 

profesních zkušeností pedagogů/zástupců zřizovatelů a výměnu příkladů dobré 

pedagogické praxe a praxe v řízení škol.  

Příloha ŽoP – Specifikace produktů, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. 
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Indikátory TC 9 IP 2: 

 ID Název indikátoru MJ Specifikace k výzvě 

v
ý
sl

ed
k

y
 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny 

systémovou intervencí 

organizace  

v
ý
st

u
p

y
 

5 08 01 Počet produktů v systémových projektech produkty Příjemce vyplní součet hodnot všech podřízených produktových indikátorů. (tj. 

54902, 51301).  

5 49 02 Počet národních systémů nebo jejich složek národní 

systémy 

 

Příloha ŽoP – Specifikace produktů, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. 

5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a 

vzdělávacím programem 

moduly  

Příloha ŽoP – Specifikace produktů, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. 
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Indikátory TC 9 IP 3: 

 ID Název indikátoru MJ Specifikace k výzvě 

v
ý
sl

ed
k

y
 5 25 10 

 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově získané poznatky a 

dovednosti 

pracovníci 

ve 

vzdělávání 

 

 

5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny 

systémovou intervencí 

organizace  

v
ý
st

u
p

y
 6 00 00 Celkový počet účastníků osoby Hodnota vychází z počtu podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání, každá 

konkrétní osoba je započítána pouze jednou bez ohledu na počet poskytnutých 

podpor.  

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. 

5 40 00 Počet podpořených osob – pracovníci ve 

vzdělávání 

osoby Počet podpořených pracovníků působících ve vzdělávání, kteří zvýšili, prohloubili či 

rozšířili v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) a/nebo formou 

dalšího rozvoje své profesní kompetence a kompetence alespoň v jednom 

z vyhlašovaných témat. 

Každá osoba se započítá tolikrát, kolik obdržela různých na sebe nenavazujících 

podpor. 

5 08 01 Počet produktů v systémových projektech produkty Příjemce vyplní součet hodnot všech podřízených produktových indikátorů. (tj. 

54902, 51301). 

5 49 02 Počet národních systémů nebo jejich složek národní 

systémy 

 

Příloha ŽoP – Specifikace produktů, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. 

 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a 

vzdělávacím programem 

moduly  

Příloha ŽoP – Specifikace produktů, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. 

 5 49 01 Počet regionálních systémů regionální 

systémy 

 

Příloha ŽoP – Specifikace produktů, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. 

 


