Příloha č. 1 k č. j: MSMT-6217/2016-5

Příloha č. 1 výzvy Individuální projekty systémové II
k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osy 3
Investiční priorita: IP 1, IP 3
Specifický cíl: SC 5, SC 1

Přehled indikátorů pro vyplňování Žádosti o podporu v MS2014+

Výstup

Kód
Indikátor
NČI
5 07 0 Počet optimalizovaných
1
ŠVP

Měrná
jednotka
produkty

Atribut

Specifikace pro aktivitu

Povinně volitelný
– povinný
k naplnění,
svázaný
s 5 08 10

Počet optimalizovaných ŠVP ve středních odborných školách
(EQF 2,3,4), které využijí modelové sestavy v IPS vytvořených
vzdělávacích projektů, komplexních úloh, příkladů dobré praxe
reflektující očekávané výsledky učení z RVP pro průběžně
modernizované soustavy oborů vzdělání:
EQF 2: minimálně 10 optimalizovaných ŠVP, pro obory
vzdělání E
EQF 3: minimálně 25 optimalizovaných ŠVP pro obory
vzdělání E a H
EQF 4: minimálně 30 optimalizovaných ŠVP pro obory
vzdělání M a L.

Kód
Indikátor
NČI
5 13 0 Počet vzdělávacích
1
modulů s metodikou a
vzdělávacím programem

Měrná
jednotka
moduly

5 49 0 Počet národních systémů
2
nebo jejich složek

národní
systémy

5 26
02

Počet platforem pro
platformy
odborná tematická setkání

Atribut
Povinně volitelný
– povinný
k naplnění,
svázaný
s 5 08 10 a s 5
08 01

Specifikace pro aktivitu

Vzdělávací modul na portále rvp.cz pro rozvoj profesních
kompetencí v oblasti inkluzivního vzdělávání, vzdělávací modul
na portále www.rvp.cz pro vzdělávání vyučujících ve středním
odborném vzdělávání zaměřené na začlenění nových prvků do
práce škol.
Žadatel k žádosti o realizaci projektu přikládá Přehled klíčových
výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF.
Povinně volitelný Systém vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze,
– povinný
vytvoření a pilotní ověření referenčního rámce českého
k naplnění,
znakového jazyka od úrovně A1 do úrovně B2, systém metodické
svázaný
podpory tvorby Školských inkluzivních koncepcí krajů, revidovaná
s 5 08 10
soustava oborů středního odborného vzdělávání, komunikační
a s 5 08 01
prostředí na portále rvp.cz.
Žadatel k žádosti o realizaci projektu přikládá Přehled klíčových
výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF.
Povinně volitelný Systém výměny informací a zkušeností pro odborné tematické
– povinný
setkání pedagogů, odborníků, zástupců zřizovatelů a NNO pro
k naplnění,
sdílení profesních zkušeností pedagogů/zástupců zřizovatelů
svázaný
a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe a praxe v řízení
s 5 08 10
škol.
a s 5 08 01
Žadatel k žádosti o realizaci projektu přikládá Přehled klíčových
výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF.

Výsledek

Kód
NČI
5 40
00

Měrná
jednotka
Počet podpořených osob - osoby
pracovníci ve vzdělávání

6 00
00

Celkový počet účastníků

Indikátor

osoby

5 10 Počet uspořádaných
16
jednorázových akcí
v inkluzi

akce

5 08 0 Počet produktů v
1
systémových projektech

produkty

5 08
10

Počet organizací, které
organizace
byly ovlivněny systémovou
intervencí

Atribut

Specifikace pro aktivitu

Povinně volitelný
– povinný
k naplnění,
svázaný
s 6 00 00 a s
5 25 10
Povinně volitelný
– povinný k
naplnění

Počet podpořených pracovníků působících ve vzdělávání
(lektorů, implementátorů apod.) kteří zvýšili, prohloubili či rozšířili
své profesní kompetence formou vzdělávání a dalšího rozvoje.
Každá osoba se započítá tolikrát, kolik obdržela různých na sebe
nenavazujících podpor.

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.
Povinně volitelný Počet
uspořádaných
jednorázových
vzdělávacích
pro
– povinný
pedagogické sbory nebo osvětových akcí pro děti a žáky,
k naplnění,
pedagogické pracovníky, odbornou i laickou veřejnost,
svázaný s
podpořených z OP VVV se zaměřením v oblasti inkluzivního
5 08 10
vzdělávání.
Povinný
Příjemce vyplní součet hodnot všech podřízených produktových
k výběru, povinný indikátorů 54902, 51301, 5 26 02.
k naplnění
Povinně volitelný Organizace, které jsou zapojeny do tvorby a pilotního ověření
– povinný k
výstupů vzniklých v rámci realizace projektu (například střední
naplnění
školy, na kterých bylo optimalizováno ŠVP, organizace zapojené
do odborné platformy společného vzdělávání, školy a školská
zařízení, v nichž je realizováno průběžné šetření).

Kód
NČI
5 25
10

Indikátor
Počet pracovníků ve
vzdělávání, kteří v praxi
uplatňují nově získané
poznatky a dovednosti

Měrná
jednotka
pracovníci
ve
vzdělávání

Atribut

Specifikace pro aktivitu

Povinně volitelný
– povinný k
naplnění

Na výstupové indikátory 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání, 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou
a vzdělávacím programem, 5 49 02 Počet národních systémů nebo jejich složek 5 10 16 Počet uspořádaných jednorázových akcí
v inkluzi a 5 07 01 Počet optimalizovaných ŠVP je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 08 10 Počet organizací, který byly ovlivněny
systémovou intervencí.
Výstupové indikátory 5 49 02 Počet národních systémů nebo jejich složek, 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou
a vzdělávacím programem a 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání jsou také povinně svázány s indikátorem 5 08 01
Počet produktů v systémových projektech, ve kterém je třeba vykázat součet jejich hodnot.
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.
Indikátor 5 07 01 Počet optimalizovaných ŠVP je sledován pouze v SC 5.
Indikátory 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání, 5 10 16 Počet uspořádaných jednorázových akcí v inkluzi, 5 40 00
počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání, 6 00 00 Celkový počet účastníků a 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří
v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti se sledují pouze v IP3, SC1.
Pro indikátor 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem, 5 26 02 Počet platforem pro odborná
tematická setkání a 5 49 02 Počet národních systémů nebo jejich složek je jako přílohu žádosti o podporu nutno přiložit specifikaci
v „Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“. Pokud některý plánovaný výstup tohoto indikátoru navazuje na dříve
vytvořené výstupy, musí být součástí žádosti o podporu původní výstup a popis toho, jak bude dál rozvíjen.

