
 
Příloha č. 1 k č. j: MSMT-22827/2015-1 

Příloha č. 1 výzvy Gramotnosti 

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

Prioritní osy 3 

Investiční priorita: IP 3 

Specifický cíl: SC 1 

Přehled indikátorů pro vyplňování Žádosti o podporu v MS2014+ 

 
Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

V
ý
st

u
p

 

5 12 12 Počet mimoškolních aktivit 

vedoucích k rozvoji 

kompetencí 

aktivity Povinně volitelný, 

povinný k naplnění, 

svázaný s 5 17 15 

Počet mimoškolních aktivit, které vedou k rozvoji základních 

kompetencí a gramotností. Započítává se vždy ucelená podpora, např. 

blok kroužků na rozvoj matematické gramotnosti. 

5 26 02 Počet platforem pro odborná 

tematická setkání 

platformy Povinně volitelný, 

povinný k naplnění, 

svázaný s 5 08 10 

Vykazují se školy, které plní úlohu center kolegiální podpory a 

vzájemného učení škol a pedagogů. 

5 13 01 Počet vzdělávacích modulů 

s metodikou a vzdělávacím 

programem 

moduly Povinně volitelný, 

povinný k naplnění, 

svázaný s 5 08 10 

Jedná se o výzkumné zprávy, propracované výukové lekce, 

audiovizuální podporu pro vzdělávání pedagogů (např. videohospitace), 

doporučení pro úpravy kurikulárních dokumentů, apod. 

V příloze Žádosti o podporu – Přehled klíčových výstupů k naplnění 

indikátoru projektu ESF je třeba uvést dílčí klíčové výstupy 

indikátoru. 



 

 
Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 
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5 17 15 Počet dětí a žáků Romů 

začleněných do vzdělávání 

děti a žáci Povinně volitelný, 

nepovinný k 

naplnění 

Vykazují se žáci podle definice indikátoru. 

5 08 10 Počet organizací, které byly 

ovlivněny systémovou 

intervencí 

organizace Povinně volitelný, 

povinný k naplnění 

Vykazují se organizace, jejichž pracovníci ve vzdělávání se vzdělávají, 

konzultují v centrech kolegiální podpory, a školy, na kterých byly 

odpilotovány metodické materiály nebo byl prováděn akční výzkum. 

 

Na výstupový indikátor 5 12 12 Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí je povinně navázán výsledkový indikátor 5 17 15 Počet 

dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání. 

Na výstupové indikátory 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání a 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím 

programem je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí. 

Pro indikátor 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“. 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. 


