
 

 

Příloha č. 1  

 

Příloha č. 1 výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II 

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

Prioritní osy 3 

Investiční priorita: IP 1 

Přehled indikátorů pro vyplňování Žádosti o podporu v  MS2014+ 

Indikátory pro aktivitu č. 2 Formativní hodnocení 

Specifický cíl: SC 3 

 
Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

V
ýs

tu
p

 

52602 

Počet platforem 
pro odborná 
tematická setkání 

platformy Povinně volitelný, 

povinný k 

naplnění, svázaný 

s 5 08 10 

Pro tuto aktivitu je indikátor povinný k výběru. 

Vykazuje se počet vytvořených a fungujících sítí formativních skupin plnících funkci 

center kolegiální podpory.  Za jednu platformu je považován jeden typ sítě 

v projektu, např. pokud žadatel/příjemce vytvoří síť prvního typu (mateřských 

a středních pedagogických škol) a síť druhého typu (základních škol), vykazuje 

2 platformy. 

V
ýs

le
d

e
k
 

50810 

Počet organizací, 

které byly 

ovlivněny 

systémovou 

intervencí 

organizace Povinný k výběru, 

povinný k naplnění 

Pro tuto aktivitu je indikátor povinný k výběru. 

Vykazují se školy, které budou zapojeny do vytvořených sítí formativních skupin 

a mezi nimiž dojde ke spolupráci a vzájemné výměně zkušeností pedagogů.   



 

 

Indikátory pro aktivitu č. 3 Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků  

Specifický cíl: SC 3 

 
Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

V
ýs

tu
p

 

51301 

Počet 
vzdělávacích 
modulů  
s metodikou  
a vzdělávacím 
programem 

moduly Povinně volitelný, 

povinný k 

naplnění, svázaný 

s 5 08 10 

Pro tuto aktivitu je indikátor povinný k výběru. 

Jedná se o vytvořený a ověřený vzdělávací program pro vedoucí pedagogické 

pracovníky, který se skládá ze základního (povinného) tematického bloku 

a doplňkových (volitelných) tematických bloků. V této aktivitě je za jeden 

vzdělávací modul pro nápočet tohoto indikátoru považován jeden program pro 

vedoucí pedagogické pracovníky jako celek (tj. bez ohledu na počet zvolených 

doplňkových tematických bloků – viz popis aktivity č. 3). 

Dílčí výstupy tohoto indikátoru (resp. vytvořeného a ověřeného vzdělávacího 

programu) je nutno rozepsat v příloze žádosti o podporu „Přehled klíčových 

výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“. 

Nejpozději k nejbližší ZoR projektu následující po 30. 6. 2019 je příjemce povinen 

odevzdat minimálně 30 %  nově vytvořených tematických bloků (minimálně jeden 

tematický blok) minimálně ve verzi bez ověření v praxi. 

V
ýs

le
d

e
k 

50810 

Počet organizací, 
které byly 
ovlivněny 
systémovou 
intervencí 

organizace Povinný k výběru, 

povinný k naplnění 

Pro tuto aktivitu je indikátor povinný k výběru. 

Vykazují se organizace, jejichž vedoucí pedagogičtí pracovníci se zapoj í do 
vyzkoušení a ověření vzdělávacího programu složeného ze základního 
(povinného) tematického bloku a doplňkových (volitelných) tematických bloků.  

 



 

 

Indikátory pro aktivitu č. 4 Propojování formálního a neformálního vzdělávání - rozvoj klíčových kompetencí  

Specifický cíl: SC 2 

 
Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

V
ýs

tu
p

 

51301 

Počet vzdělávacích modulů  
s metodikou a vzdělávacím 
programem 

moduly Povinně volitelný, 

povinný k naplnění, 

svázaný s 5 08 10 

Pro tuto aktivitu je indikátor povinný k výběru. 

Vykazují se nově vytvořené a ověřené programy pro děti a žáky 

propojující formální a neformální vzdělávání.  

Dílčí výstupy tohoto indikátoru (resp. vytvořených a ověřených 

programů) je nutno rozepsat v příloze žádosti o podporu 

„Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“. 

Nejpozději k nejbližší ZoR následující po 30. 6. 2019 je příjemce 

povinen odevzdat minimálně 30 %  programů (minimálně jeden 

program) v kompletní finální verzi se všemi náležitostmi. 

V
ýs

le
d

e
k
 

50810 

Počet organizací, které byly 
ovlivněny systémovou 
intervencí 

organizace Povinný k výběru, 

povinný k naplnění 

Pro tuto aktivitu je indikátor povinný k výběru. 

Vykazují se organizace, jejichž pracovníci se zapojí do tvorby 

a/nebo ověření programu pro děti a žáky propojujícího formální 

a neformální vzdělávání. 

 

 

 



 

 

Indikátory pro aktivitu č. 5 Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání 

Specifický cíl: SC 2 

 Kód NČI Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

V
ýs

tu
p

y 

52602 

Počet platforem pro odborná 
tematická setkání 

platformy Povinně volitelný, 

povinný k naplnění, 

svázaný s  5 08 10 

Pro tuto aktivitu je indikátor povinný k výběru. 

Jedná se o síť center kolegiální podpory, která podpoří zvyšování 

kompetencí pracovníků ve formálním i neformálním vzdělávání 

formou síťování a vzájemného učení. 

 

51017 

Počet uspořádaných 
jednorázových akcí 

akce Povinně volitelný, 

povinný k naplnění 

Pro tuto aktivitu je indikátor povinný k výběru. 

Jedná se o informační kampaň, jejímž prostřednictvím budou 

poskytovány informace o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání v ČR pracovníkům neformálního vzdělávání.  

V
ýs

le
d

e
k
 

50810 

Počet organizací, které byly 
ovlivněny systémovou 
intervencí 

organizace Povinný k výběru, 

povinný k naplnění 

Pro tuto aktivitu je indikátor povinný k výběru. 

Vykazují se organizace, jejichž pracovníci budou podpořeni 

v centrech kolegiální podpory pro tvorbu programů propojující 

formální a neformální vzdělávání.   

 
 



 

 

Indikátory pro aktivitu č. 6 Podpora učitelů cizího jazyka – proškolení učitelů pro výuku odborného cizího 

jazyka 

Specifický cíl: SC 2 

 Kód NČI Indikátor Měrná 

jednotka 

Atribut Specifikace pro aktivitu 

V
ýs

tu
p

 

51301 

Počet vzdělávacích modulů  
s metodikou a vzdělávacím 
programem 

moduly Povinně volitelný, 

povinný k naplnění, 

svázaný s  5 08 10 

Pro tuto aktivitu je indikátor povinný k výběru. 

Jedná se počet zvolených oborových bloků, v jejichž rámci budou 

vytvořeny a ověřeny programy pro učitele cizích jazyků.  

Dílčí výstupy tohoto indikátoru (tj. ze zvoleného oborového 

bloku/zvolených oborových bloků) je nutno rozepsat v příloze 

žádosti o podporu „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů 

projektu ESF“. 

Nejpozději k nejbližší ZoR následující po 30. 6. 2019 je příjemce 

povinen odevzdat minimálně 6 finálních verzí kompletních 

programů pro učitele z každého zvoleného oborového bloku.  

V
ýs

le
d

e
k
 

50810 

Počet organizací, které byly 
ovlivněny systémovou 
intervencí 
 

organizace Povinný k výběru, 

povinný k naplnění 

Pro tuto aktivitu je indikátor povinný k výběru. 

Vykazují se školy, jejichž pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do 

ověření celých vzdělávacích programů pro učitele .  

 
 

 



 

 

Indikátory pro aktivitu č. 7 Kompetence pro demokratickou kulturu 

Specifický cíl: SC2 

 Kód NČI Indikátor Měrná 

jednotka 

Atribut Specifikace pro aktivitu 

V
ýs

tu
p

 

51301 

Počet vzdělávacích modulů  
s metodikou a vzdělávacím 
programem 

moduly Povinně volitelný, povinný 

k naplnění, svázaný 

s 5 08 10 

Pro tuto aktivitu je indikátor povinný k výběru. 

Vykazují se nově vytvořené a ověřené programy zaměřené na 

kompetence pro demokratickou kulturu. 

Dílčí výstupy tohoto indikátoru (tj. vytvořených a ověřených 

programů) je nutno rozepsat v příloze žádosti o podporu 

„Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“. 

Nejpozději k nejbližší ZoR následující po 30. 6. 2019 je příjemce 

povinen odevzdat minimálně 30 %  programů (minimálně  

jeden program) v kompletní finální verzi se všemi náležitostmi. 

V
ýs

le
d

e
k
 

50810 

Počet organizací, které byly 
ovlivněny systémovou 
intervencí 

organizace Povinný k výběru, povinný 

k naplnění 

Pro tuto aktivitu je indikátor povinný k výběru. 

Vykazují se organizace, které se zapojí do tvorby a/nebo 

ověření programu zaměřeného na kompetence  pro 

demokratickou kulturu. 

Zde uvedené specifikace navazují na platné definice indikátorů, které jsou zveřejněny na webu MŠMT. 
 
Na výstupové indikátory 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem  a 5 26 02 Počet platforem pro odborná 
tematická setkání je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 08 10 Počet organizací, který byly ovlivněny systémovou intervencí“. 
 
Pro indikátory 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem je jako přílohu žádosti o podporu nutno přiložit specifikaci 
v „Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“. 


