
 
 

 

Č. j.: MSMT-35331/2015 

Příloha č. 1 výzvy č. 17 - Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových 

témat a mezipředmětových vztahů 

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

Prioritní osy 3 

Investiční priorita: IP1 

Specifický cíl: SC1, SC2, SC5 

Přehled indikátorů pro vyplňování Žádosti o podporu v MS2014+ 

 
Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 

Atribut 
Specifikace pro aktivitu 

 

V
ý
st

u
p

 

 

5 13 01 

 

Počet vzdělávacích 

modulů s metodikou 

a vzdělávacím 

programem 

 

moduly 

 

Nepovinně k výběru, 

povinně k naplnění, 

svázaný s 5 08 10 

Jedná se o „hmotné“ výstupy společenství praxe, např. analýzy 

učebnic a doporučení pro jejich úpravy, výzkumná zpráva, 

propracované výukové lekce, audiovizuální podpora pro vzdělávání 

pedagogů (např. videohospitace), doporučení pro úpravy studijních 

programů a podobně. 

V příloze Žádosti o podporu – Přehled klíčových výstupů k naplnění 

indikátoru projektu ESF, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy 

indikátoru. 

5 40 00 Počet podpořených 

osob - pracovníci ve 

vzdělávání 

osoby Povinně k výběru, 

povinně k naplnění, 

svázaný s 6 00 00 

a s 5 25 10 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří se účastnili práce ve 

společenství praxe v rozsahu minimálně 40 hodin. 



 
 

 

 
Kód 

NČI 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 

Atribut 
Specifikace pro aktivitu 

6 00 00 Celkový počet 

účastníků 

osoby Povinně k výběru, 

povinně k naplnění 

Počet pracovníků ve vzdělávání vykazovaný v indikátoru 5 40 00 

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. 

V
ý
sl

ed
ek

 

 

5 08 10 Počet organizací, 

který byly ovlivněny 

systémovou 

intervencí 

organizace Nepovinně k výběru, 

povinně k naplnění 

Vykazují se školy, jejichž pedagogičtí a akademičtí pracovníci 

zvyšují své kompetence účastí ve společenstvích praxe. 

5 25 10 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově 

získané poznatky a 

dovednosti 

Pracovníci 

ve 

vzdělávání 

Povinně k výběru, 

povinně k naplnění 

Počet pracovníků ve vzdělávání, vykázaných v indikátoru „Počet 

podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání“, kteří doložili 

používání nově získaných poznatků v praxi v portfoliu pedagoga 

případně jiném v profesním portfoliu. 

 

Na výstupový indikátor 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem je povinně navázaný výsledkový indikátor 

5 08 10 Počet organizací, který byly ovlivněny systémovou intervencí“. 

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. 

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. 


