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Draft - Monitorovací indikátory pro výzvu č. 2 

 
Příloha č. 1 k Č.j.: MSMT –7246/2015-2 

Monitorovací indikátory pro výzvu č. 2 

 

Indikátory výsledku: 

ID název MJ definice specifikace k výzvě 

5 08 10 Počet organizací, 

které byly 

ovlivněny 

systémovou 

intervencí 

organizace Počet organizací, které byly ovlivněny 

systémovou intervencí, směřující             

k naplnění SC, realizovanou v rámci 

systémového nebo koncepčního projektu. 

Systémovou intervencí rozumíme 

aktivitu, která zlepšuje celkové prostředí 

vzdělávacího systému. Započítají se 

organizace, které se zapojí do realizace 

(pilotování, ověřování) systémového nebo 

koncepčního projektu. 

 

5 25 10 Počet pracovníků 

ve vzdělávání, 

kteří v praxi 

uplatňují nově 

získané poznatky  

a dovednosti -  

pracovníci 

ve 

vzdělávání 

Počet proškolených pracovníků                

ve vzdělávání, kteří prohloubili či rozšířili 

v rámci DVPP  (další vzdělávání 

pedagogických pracovníků) nebo formou 

dalšího rozvoje své profesní kompetence 

v problematice předškolního, základního 

nebo středoškolského vzdělávání               

a uplatňují je ve výchově a vzdělávání dětí 

a žáků (včetně vzdělávání neformálního    

a zájmového). 

Pedagogický nebo jiný pracovník 

ve vzdělávání, zejména ředitelé,   

a realizační tým zřizovatele, 

který se zúčastnil vzdělávání       

v rámci DVPP nebo tematického 

setkání 

pedagogů/ředitelů/zástupců 

zřizovatelů a reflektuje ve svém 

portfoliu 

pedagoga/ředitele/zástupce 

zřizovatele,  jak nově získané 

znalosti a dovednosti uplatňuje 

při vzdělávání dětí/řízení 

vzdělávání ve škole/řízení 
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vzdělávání ve školách v kraji.  

Po ukončení všech vzdělávacích 

aktivit v rámci  projektu zpracuje 

každý podpořený pracovník 

souhrnnou reflexi absolvovaných 

aktivit. Na základě všech reflexí 

zpracuje příjemce souhrnnou 

reflektivní zprávu za celou 

organizaci. 

5 43 10 Počet 

podpořených 

spoluprací 

spolupráce Jedná se o cílenou spolupráci různých 

subjektů (VŠ a další vzdělávací instituce 

včetně institucí neformálního vzdělávání, 

výzkumné organizace, aplikační sféra, 

veřejná správa ) za účelem sdílení 

odbornosti a zkušeností s řešením 

problematiky v dané oblasti při realizaci 

projektů či jejich částí financovaných        

z fondů ESI.  

Spolupráce musí být podložena smlouvou. 

Spolupráce je naplňována aktivitami, které 

vedou ke konkrétním výstupům měřeným 

příslušnými výstupovými indikátory 

 

 

Indikátory výstupu: 

ID název MJ definice specifikace k výzvě 

6 00 

00 

Celkový počet 

účastníků 

osoby Celkový počet osob/účastníků (žáků, 

studentů, zaměstnanců, pracovníků 

implementační struktury, osob cílových 

skupin apod.), které v rámci projektu 

získaly jakoukoliv formu podpory, bez 

ohledu na počet poskytnutých podpor. 

Každá podpořená osoba se v rámci projektu 

Hodnota vychází z počtu 

podpořených osob - pracovníci  

ve vzdělávání, ale každá 

konkrétní osoba je započítána 

pouze jednou bez ohledu na počet 

poskytnutých podpor 
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započítává pouze jednou bez ohledu na to, 

kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv 

aktivita financovaná z rozpočtu projektu,   

ze které mají cílové skupiny prospěch, 

podpora může mít formu např. vzdělávacího 

nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné 

konzultace, poradenství, výcviku, školení, 

odborné praxe apod.  

5 40 

00 

z 
to

h
o

 počet 

podpořených 

osob - 

pracovníci ve 

vzdělávání 

osoby Počet podpořených pracovníků působících 

ve vzdělávání (včetně studentů fakult 

připravujících učitele), kteří zvýšili, 

prohloubili či rozšířili v rámci DVPP (další 

vzdělávání pedagogických pracovníků)       

a formou dalšího rozvoje své profesní 

kompetence. 

Počet podpořených pracovníků 

působících ve vzdělávání 

(zástupců zřizovatele, ředitelů 

škol), kteří zvýšili, prohloubili či 

rozšířili v rámci DVPP (další 

vzdělávání pedagogických 

pracovníků) a formou dalšího 

rozvoje své profesní kompetence 

a kompetence pro řízení 

vzdělávání ve školách 

5 21 

00 

Počet podpořených 

produktů 

produkty Podpořený produkt = produkt, u kterého 

podpora z ESF umožnila jeho vytvoření      

a realizaci nebo jen realizaci. Produkty jsou 

hmotné, nehmotné, případně může jeden 

produkt zahrnovat jak hmotnou tak 

nehmotnou složku. Nehmotným produktem 

může být např. poskytnutí služby                 

a produktem většího rozsahu je zavedení 

systémového opatření.  Mezi produkty 

OPVVV patří vytvořený vzdělávací modul  

s metodikou a vzdělávacím programem, 

optimalizovaný ŠVP, služba individuální 

podpory pedagogům, služba podpůrných 

Nápočet z interních produktů. 

V případě projektů KAP příjemce 

v žádné fázi nevyplňuje, napočítá 

se automaticky v MS2014+ 

v závislosti na úspěšné realizaci 

projektu. 
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personálních opatření ve školách, vytvořená 

platforma pro odborná tematická setkání, 

vytvořený národní nebo regionální systém, 

podpořené partnerství, podpořené 

nízkoprahové centrum předškolního 

vzdělávání a práce s rodinou, nově 

vytvořený akreditovaný studijní program, 

nový studijní obor zaměřený na praxi          

a další. 

5 49 

01 

 

Počet 

regionálních 

systémů 

regionální 

systémy 

Krajské akční plány vzdělávání, krajské 

regionální platformy a místní akční plány 

pro předškolní, základní a střední 

vzdělávání na správním území obcí              

s rozšířenou působností nebo území kraje 

ČR a jiné regionální systémy. 

Krajské akční plány, krajské 

regionální platformy pro střední  

a vyšší odborné vzdělávání. 

5 26 

02 

Počet platforem 

pro odborná 

tematická 

setkání  

platformy Počet  z OP VVV podpořených platforem 

pro odborná tematická setkání pedagogů, 

rodičů a odborníků pro sdílení profesních 

zkušeností pedagogů a výměnu příkladů 

dobré pedagogické praxe.  

Systém výměny informací           

a zkušeností pro strategické 

plánování 

 


