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Příloha č. 1 k materiálu č. j.: MSMT-21820/2019 

Příloha č. 1 výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

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

Prioritní osa: PO3  

Investiční priorita: IP2, IP3 

Specifický cíl: SC1, SC1 

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  

k výběru, povinný 

k naplnění 

Pro aktivitu 3 – Vykazuje se počet pracovníků ve vzdělávání účastnících se 

vzdělávacích aktivit. 

Pro aktivitu 4 – Vykazuje se počet pracovníků ve vzdělávání účastnících se 

vzdělávacích aktivit. 

6 00 00 Celkový počet 
účastníků 

osoby Povinně volitelný 

k výběru, povinný 

k naplnění 

Počet osob vykazovaný v indikátoru 5 40 00 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 30 hodin. 
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 Kód NČI Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

5 13 01 Počet vzdělávacích 
modulů s metodikou 

moduly Povinně volitelný 

k výběru, povinný 

k naplnění 

Povinně volitelný pro aktivitu 3, povinný pro aktivitu 5 

 

V aktivitě 3 se vykazují specializované dlouhodobé tréninkové programy propojující 

školní, zdravotní a sociální služby, metodické materiály pro pedagogické pracovníky 

pro včasnou identifikaci dítětě s psychosociální emoční zátěží. 

  

V aktivitě 5 se vykazuje zpracovaný návrh RVP pro obor vzdělání praktická škola 

jednoletá a dvouletá. 

5 07 01 Počet 
optimalizovaných ŠVP 

produkty Povinně volitelný 

k výběru, povinný 

k naplnění 

Povinný pro aktivitu 2 – vykazuje se počet inovovaných ŠVP se zapracovaným 

tranzitním programem/programem pro podporu samostatného způsobu života. 

V
ýs

tu
p

 

5 49 01 Počet regionálních 
systémů 

regionální 

systémy 

Povinně volitelný 

k výběru, povinný 

k naplnění 

Povinný pro aktivitu 2 a 4  

 

V aktivitě 2 se vykazuje celkový zpracovaný tranzitní program. 

 

V aktivitě 4 se vykazuje komplexní systém nových služeb vedoucí k prevenci 

umisťování dítěte do systému institucionální výchovy a předcházení nařízení 

ústavní nebo ochranné výchovy, v příloze Přehled klíčových výstupů k naplnění 

indikátorů projektu ESF musí být uvedeny a specifikovány jednotlivé výstupy včetně 

harmonogramu odevzdání výstupu (zpracovaná příloha bude předmětem fáze 

věcného hodnocení schvalovacího procesu). 
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 Kód NČI Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

V
ýs

le
d

ek
 

 
5 08 10 Počet organizací, které 

byly ovlivněny 
systémovou intervencí 

organizace Povinně volitelný  

k výběru, povinný 

k naplnění 

V aktivitě 2 se vykazují organizace (školy), v nichž byl realizován tranzitní program 

nebo program vedoucí k samostatnému způsobu života. 

 

V aktivitě 3 a 4 se vykazují organizace (školy, školská zařízení pro výkon ústavní  

a ochranné výchovy, střediska výchovné péče, školská poradenská zařízení), jejichž 

pedagogičtí pracovníci byli zapojeni do realizace aktivit projektu. 

5 16 11 Počet dětí a žáků s 
potřebou podpůrných 
opatření začleněných 
do vzdělávání 

děti a žáci Povinně volitelný 

k výběru, povinný 

k naplnění 

Povinný pro aktivitu 2 

 

Vykazují se děti a žáci zapojení do realizace tranzitního programu, pro které byl 

zpracován indivudální plán. 

5 25 10 Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v praxi 
uplatňují nově získané 
poznatky a dovednosti 

pracovníci ve 

vzdělávání 

Povinně volitelný 

k výběru, povinný 

k naplnění, 

svázaný s idikátory 

5 40 00 a 6 00 00 

Povinný pro aktivitu 3 a 4 

 

Vykazují se pracovníci ve vzdělávání, kteří uplaťnují nově získané poznatky  

a dovednosti v praxi, každá osoba se vykazuje jedenkrát 

 
Definice indikátorů OP VVV jsou na webu MŠMT https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015314.htm?a=1 

Na výstupový indikátor 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem je pro aktivitu 3 povinně navázaný výsledkový indikátor 

5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí. 

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. 


