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Příloha č. 1 k materiálu č. j.: MSMT-2123/2019-3 

Příloha č. 1 výzvy Pregraduální vzdělávání II 

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

Investiční priorita: IP 1 

Specifický cíl: SC 4 

Přehled indikátorů pro vyplňování Žádosti o podporu v MS2014+ 

 Kód NČI Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

V
ýs

tu
p

 

5 40 01 Počet podpořených 
pracovníků VŠ 

osoby Nepovinný k výběru, 

povinný k naplnění, 

svázaný s 6 00 00 

a 5 25 10 

Indikátor je povinný pro níže uvedné aktivity: 

Část A 

 povinná aktivita III (Podpora rozvoje kompetencí VŠ pedagogů) 

 povinně volitelná aktivita V (Podpora spolupráce VŠ pedagogů a učitelů 

spolupracujících MŠ/ZŠ/SŠ – do 5 40 01 se započítávají pouze VŠ 

pedagogové, učitelé spolupracujících MŠ/ZŠ/SŠ se vykazují v 5 40 00) 

 povinně volitelná aktivita VII – b (Zahraniční mobility VŠ pedagogů) 

Část B 

 - povinně volitelná aktivita IX – b (Zahraniční mobility VŠ pedagogů) 
 

Započítávají se pracovníci VŠ, kteří byli podpořeni výše uvedenými aktivitami 

projektu OP VVV. Každý podpořený VŠ pracovník se započítá tolikrát, kolik získal 

na sobě nezávislých podpor. VŠ pracovníci se současně vykazují ve výsledkovém 

indikátoru 5 25 10. 
 

Projekt musí být koncipován tak, aby vzdělávací aktivity podpořené osoby 

v souhrnu dosahovaly minimální hranice bagatelní podpory (viz PpŽP – specifická 

část, kap. 11.3.2) – provazba na 6 00 00.  
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 Kód NČI Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

5 40 00 Počet podpořených 
osob - pracovníci ve 
vzdělávání 

osoby Nepovinný k výběru, 

povinný k naplnění, 

svázaný s 6 00 00 

a 5 25 10 (u učitelů 

spolupracujících 

MŠ/ZŠ/SŠ) 

Indikátor je povinný pro níže uvedné aktivity:  

Část A 

- povinně volitelná aktivita V (Podpora spolupráce VŠ pedagogů a učitelů 

spolupracujících MŠ/ZŠ/SŠ – do 5 40 00 se započítávají pouze učitelé 

spolupracujících škol, VŠ pedagogové se vykazují v 5 40 01) 

- povinně volitelná aktivita VII – a (Zahraniční mobility studentů) 

- povinně volitelná aktivita VII – c (Zahraniční mobility MŠ/ZŠ/SŠ učitelů) 

Část B 

- povinně volitelná aktivita IX – a (Zahraniční mobility studentů) 

- povinně volitelná aktivita IX – c (Zahraniční mobility MŠ/ZŠ/SŠ učitelů) 
 

Započítají se podpoření pracovníci ve vzdělávání – učitelé spolupracujících 

MŠ/ZŠ/SŠ a studenti – účastníci zahraničních mobilit. Každý podpořený pracovník 

ve vzdělávání (učitel spolupracující MŠ/ZŠ/SŠ a student – účastník zahraniční 

mobility) se započítá tolikrát, kolik získal na sobě nezávislých podpor. 

Pedagogové spolupracujících škol se současně vykazují ve výsledkovém 

indikátoru 5 25 10, studenti se v něm nevykazují (protože získané poznatky ještě 

v praxi neuplatňují). 
 

Projekt musí být koncipován tak, aby vzdělávací aktivity podpořené osoby 

v souhrnu dosahovaly minimální hranice bagatelní podpory (viz PpŽP – specifická 

část, kap. 11.3.2) – provazba na 6 00 00. 
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 Kód NČI Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

5 13 01 Počet vzdělávacích 
modulů s metodikou a 
vzdělávacím programem 

moduly Povinný k výběru, 

povinný k naplnění 

svázaný s 5 46 02 

Část A  

- povinná aktivita II (Zvyšování kvality a inovace studentských 

pedagogických praxí) 

- povinně volitelná aktivita VI (Rozvoj kompetencí studentů-budoucích 

učitelů propojováním teoretické a praktické výuky) – aktivity 1, 2, 3 

- povinně volitelná aktivita VIII (Inovativní přístupy v pregraduální přípravě 

studentů – budoucích učitelů). 

Část B 

- povinná aktivita IV (Evaluační a autoevaluační strategie v práci budoucího 

učitele) 

- povinně volitelná aktivita X (Příprava celouniverzitní koncepce 

modulového systému studijních programů připravujících budoucí učitele) 

- povinně volitelná aktivita XI (Inovativní přístupy v pregraduální přípravě 

studentů - budoucích učitelů). 

 

Modulem se rozumí předmět, soubor předmětů, seminář a/nebo jiný ucelený 

blok vzdělávání.  

Dílčí výstupy tohoto indikátoru (realizované aktivity) je nutné rozepsat v příloze 

žádosti o podporu „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu 

ESF“. V této příloze žadatel také ke každému modulu uvede, kolik studentů – 

budoucích učitelů daný modul absolvuje (souhrnný počet studentů je pak uveden 

v indikátoru 5 46 02).  
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 Kód NČI Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

6 00 00 Celkový počet účastníků osoby Nepovinný k výběru, 

povinný k naplnění, 

svázaný s 5 40 00, 

5 40 01 

Počet osob vykazovaný v indikátoru 5 40 00 a 5 40 01 snížený o případnou 

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. 

Projekt musí být koncipován tak, aby vzdělávací aktivity podpořené osoby 

v souhrnu dosahovaly minimální hranice bagatelní podpory (viz PpŽP – specifická 

část, kap. 11.3.2). 

V
ýs

le
d

ek
 

5 25 10 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v praxi 

uplatňují nově získané 

poznatky a dovednosti 

pracovníci 

ve 

vzdělávání 

Nepovinný k výběru, 

povinný k naplnění, 

svázaný s 5 40 00, 

5 40 01 a 6 00 00. 

Počet pracovníků ve vzdělávání – VŠ pedagogů a učitelů spolupracujících 

MŠ/ZŠ/SŠ, kteří prošli vzdělávacími aktivitami (počet pracovníků ve vzdělávání – 

VŠ pedagogů a učitelů spolupracujících MŠ/ZŠ/SŠ vykazovaných v 6 00 00). 

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

nebo profesním portfoliu.  

Každá osoba se započítává v rámci projektu pouze jednou. 

 

Projekt by měl být koncipován tak, aby podpořené osoby uplatnily své znalosti 

a dovednosti v praxi (netýká se studentů, studenti se v tomto výsledkovém 

indikátoru nevykazují). 
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 Kód NČI Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

5 46 02  Počet studentů – 

budoucích učitelů, kteří 

absolvovali 

novou/inovovanou 

vzdělávací aktivitu 

studenti Povinný k výběru, 

povinný k naplnění, 

svázaný s 5 13 01 

Část A  

- povinná aktivita II (Zvyšování kvality a inovace studentských 

pedagogických praxí) 

- povinně volitelná aktivita VI (Rozvoj kompetencí studentů – budoucích 

učitelů propojováním teoretické a praktické výuky) – aktivity 1, 2, 3 

- povinně volitelná aktivita VII – a (Zahraniční mobility studentů) 

- povinně volitelná aktivita VIII (Inovativní přístupy v pregraduální přípravě 

studentů – budoucích učitelů). 

Část B 

- povinná aktivita IV (Evaluační a autoevaluační strategie v práci budoucího 

učitele) 

- povinně volitelná aktivita IX – a (Zahraniční mobility studentů) 
- povinně volitelná aktivita X (Příprava celouniverzitní koncepce 

modulového systému studijních programů připravujících budoucí učitele) 

- povinně volitelná aktivita XI (Inovativní přístupy v pregraduální přípravě 

studentů – budoucích učitelů). 
 

Celkový počet studentů – budoucích učitelů, kteří absolvovali novou/inovovanou 

vzdělávací aktivitu (modul) v rámci výše uvedeného. Každý student - budoucí 

učitel se započítává v projektu tolikrát, kolik absolvoval na sobě nezávislých 

vzdělávacích aktivit. Žadatel do žádosti o podporu uvede souhrnnou hodnotu za 

celý projekt.  

Na výstupový indikátor 5 40 00 Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání a 5 40 01 Počet podpořených pracovníků VŠ je povinně navázaný výsledkový 
indikátor 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti a indikátor 6 00 00. 
 

Na výstupový indikátor 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 46 02 – Počet 

studentů, budoucích učitelů, kteří absolvovali novou / inovovanou vzdělávací aktivitu. 


