
 

 

Příloha č. 1  

Příloha č. 1 výzvy Vyšší odborné školy 

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

 

 

51301  Počet vzdělávacích 
modulů s 
metodikou a 
vzdělávacím 
programem 

moduly Povinný 
k výběru, 
povinný 
k naplnění,  

Aktivity: 
Sady otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů: 
Jedná se o jednotlivé sady (výukové zdroje a metodiky). Jedna sada obsahuje 
zdroje, které pokrývají a umožňují souvislé používání sady v průběhu celého 
studijního cyklu na VOŠ. Mohou být vnitřně různě strukturované a 
diferencované.  
V aktivitě č. 2 vzniknou minimálně 2 sady (pro minimálně dva odborné cizí 
jazyky. 
V aktivitě č. 3 vznikne minimálně 1 sada pro všechny skupinu oborů VOV dané 
odborné oblasti. 
 
MOOC kurzy: 
V aktivitě č. 2. vzniknou MOOC minimálně pro jeden odborný cizí jazyk. 
V aktivitě č. 3. vzniknou MOOC minimálně pro jednu skupinu oborů VOV. 
V aktivitě č. 6. vzniknou MOOC minimálně pro jeden modul odborného 
vzdělávání pro učitele VOŠ. 
 
V příloze Žádosti o podporu – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru 
projektu ESF je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. Budou tedy 
upřesněny jednotlivé sady, specifikovány MOOC a další relevantní výstupy. 



 

 

 
Kód 

NČI 

 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

54902 
 
 

 Počet národních 
systémů a jejich 
složek 
 

Národní 
systémy 
 
 

Povinný 
k výběru, 
povinný 
k naplnění  
 
 

Aktivity: 
V aktivitě č. 2 vznikne Znalostní standard absolventů VOV v odborném cizím 
jazyce. 
V aktivitě č. 4 vznikne Znalostní standard absolventů VOV. 
V aktivitě č. 4 dále vznikne Návrh nových metod hodnocení a podpora 
odborné práce/odborné činnosti studentů VOV. 
V aktivitě č. 5 vznikne Návrh inovací odborných praxí VOV. 
V aktivitě č. 6 vznikne Návrh rozvoje dalšího vzdělávání VOŠ. 
V aktivitě č. 7 vznikne Analýza role VOV při naplňování strategie vzdělávací 
politiky České republiky do roku 2020 a dalších strategických dokumentů 
MŠMT při reflexi místa VOV mezi obory středního vzdělávání a profesně 
orientovanými bakalářskými programy. 
V aktivitě č. 7 dále vznikne Návrh obecné vize, koncepce a cílů VOV. 
 
V příloze Žádosti o podporu – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru  
projektu ESF, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. 

52602  Počet platforem 
pro odborná 
tematická setkání 

 Povinný 
k výběru, 
povinný 
k naplnění   

Aktivity: 
V aktivitě č. 2 vznikne pracovní skupina pro znalostní standard absolventů 
VOV v odborném cizím jazyce. 
V aktivitě č. 4 vznikne pracovní skupina pro znalostní standard absolventů 
VOV. 
V aktivitě č. 6 vznikne pracovní skupina pro rozvoj dalšího vzdělávání VOŠ. 
V aktivitě č. 7 vznikne pracovní skupina pro analýzu role VOV a návrh 
koncepce VOV ve školském systému ČR. 
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50810  Počet organizací, 
které byly 
ovlivněny 
systémovou 
intervencí 

organizac
e 

Povinný 
k výběru, 
povinný 
k naplnění 

Jedná se o školy, na kterých bude provedeno vyzkoušení a prověření 
vzniklých metodických a koncepčních materiálů v praxi škol. Součástí žádosti 
musí být i návrh rozsahu a harmonogramu.  
V aktivitě č. 2 budou vyzkoušeny a prověřeny v praxi škol sady otevřených 
digitálních vzdělávacích zdrojů pro výuku odborného cizího jazyka. 
V aktivitě č. 3 budou vyzkoušeny a prověřeny v praxi škol sady otevřených 
digitálních vzdělávacích zdrojů pro výuku odborných předmětů. 
V aktivitě č. 5 budou vyzkoušeny a prověřeny v praxi škol inovované praxe. 

 
Zde uvedené specifikace navazují na platné definice indikátorů, které jsou uvedeny v Národním číselníku indikátorů a zveřejněny na webu MŠMT. 
 
Pro indikátory 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem a 5 49 02 Počet národních systémů a jejich složek 
je jako přílohu žádosti o podporu nutno přiložit specifikaci v „Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“.  
Pokud některý plánovaný výstup indikátoru 5 13 01 navazuje na dříve vytvořené výstupy, musí být součástí žádosti o podporu původní výstup a popis 
toho, jak bude dál rozvíjen. 


