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1. ÚVOD
Metodika
monitorovacích
indikátorů
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost (dále jen „Metodika“) obsahuje všechny základní informace o
monitorovacích indikátorech, relevantní pro řídící orgán, zprostředkující subjekty (dále jen
ZS), ţadatele a příjemce podpory z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (dále jen OP VK).
Na metodiku monitorovacích indikátorů odkazuje Příručka pro ţadatele o finanční podporu
z OP VK a Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK a je závazná pro všechny
subjekty podílející se na administraci OP VK, pro všechny ţadatele o podporu z OP VK a
příjemce podpory OP VK.
Cílem předkládané metodiky je zajistit jednotný metodický výklad monitorovacích indikátorů
OP VK a jednotný a jednoznačný postup při jejich vykazování.
3. verze Metodiky monitorovacích indikátorů popisuje všechny změny v indikátorové
soustavě OPVK,které proběhly k 22. 8. 2011.

2. INDIKÁTORY
Indikátory slouţí k získání zpětné vazby, o tom zda poskytnutá finanční podpora splnila svůj
účel, zda byly naplněny kvantifikovatelné cíle projektu. Indikátory měří, jaký je vytyčený cíl,
jaké jsou výsledky realizace, kvalita a kontext daného programu či projektu.
Indikátor je nástroj pro měření cíle, mobilizovaných prostředků, dosaţených efektů, míry
kvality nebo kontextových proměnných. Tvoří jej šestimístný kód, přesná definice, hodnota,
měrná jednotka a zdroj.
Právě prostřednictvím údajů o naplňování monitorovacích indikátorů je získávána podstatná
část informací o pokroku v realizovaném programu. Pomocí celé soustavy indikátorů je
moţno efektivně řídit distribuci finančních prostředků daného operačního programu.
Většina indikátorů je zařazena v Národním číselníku indikátorů (dále jen NČI), který
shromaţduje všechny centrální monitorovací indikátory. NČI obsahuje šestimístní kód, název,
definici, měrnou jednotku a zdroj. Vedle centrálních indikátorů existují tzv. doplňkové
indikátory, které v NČI zařazeny nejsou. Doplňkové indikátory slouţí pro statistické potřeby a
detailní monitoring řídících orgánů (dále jen ŘO). OP VK vyuţívá doplňkové indikátory
v oblasti podpory 2.1, 2.2 a 2.3.
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Číselný kód indikátoru je šestimístným kódem, který je tvořen dle vzorce:
XX.yy.00 resp. XX.yy.zz
kdy: XX. vyjadřuje kód číselné řady tematického celku (první dvojčíslí)
yy. je pořadové číslo v rámci číselné řady (druhé dvojčíslí)
zz. pořadové číslo v rámci číselné řady (třetí dvojčíslí), (v případě nutné bliţší
specifikace)
Kód
06
07
48
49

Tematická oblast
Rozvoj lidských zdrojů
Technická pomoc
Efektivnost programů a politik OP

Tematický celek
Celoţivotní vzdělávání
Trh práce
Technická pomoc
Efektivnost
jednotlivých
programů a politik OP

V češtině je někdy pro indikátor pouţíván výraz „ukazatel“ nebo „parametr“, mezi uvedenými
výrazy nejsou významové rozdíly.
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2.1 Indikátory OP VK
V OP VK jsou rozlišeny následující indikátory:
finanční indikátory: pouţívají se pro periodické monitorování vývoje závazků a
plateb určených z fondů pro jednotlivé operace a pro jejich měření nebo programování
ve vztahu k oprávněným nákladům;
indikátory výstupu: charakterizují činnost a podávají informace o výstupech
jednotlivých operací v rámci operačního programu; vyjadřují počty osob, organizací a
projektů, které byly s vyuţitím daného rozpočtu podpořeny;
indikátory výsledku: mají vazbu na bezprostřední – přímý a okamţitý přínos
operačního programu, zabezpečují například informaci o změnách v chování, změnách
výrobních kapacit, nebo vývoji produkce u příjemců pomoci, např. udrţitelnost
vytvořených partnerství;
indikátory dopadu: informují o souvislostech, které překračují rámec okamţitých
účinků. Pomocí indikátorů dopadu se měří plnění rozhodujících cílů operačního
programu. Tato skupina indikátorů je rovněţ důleţitá pro přijímání strategických
rozhodnutí (např. revize operačního programu);
indikátory kontextu: charakterizují sociálně ekonomické prostředí, ve kterém jsou
realizovány programové aktivity a naplňovány cíle operačního programu.
2.1.1 Indikátory Lisabonské strategie
Na evropské úrovni je pokrok v plnění cílů Lisabonského procesu prováděn pomocí 14
indikátorů, které jsou monitorovány statistickým úřadem EU (Eurostat). Lisabonská strategie
(v roce 2005 změněna a přejmenována na Strategii pro růst a pracovní místa) je v jednotlivých
členských státech implementována prostřednictvím tříletých národních programů reforem, pro
jejichţ vyhodnocení je 14 indikátorů nedostatečných. V rámci tak ČR byla definována sada
tzv. lisabonských indikátorů, které byly rovněţ zakomponovány do Národního číselníku
indikátorů fondů EU pro programové období 2007 – 2013. Pro OP VK jsou relevantní
následující tři indikátory:
Lisabonským indikátorem OP VK je:
06.38.11 Podíl výdajů na vzdělávání dle stupňů vzdělávání na celkových veřejných
výdajích na vzdělávání – základní vzdělávání
06.38.12 Podíl výdajů na vzdělávání dle stupňů vzdělávání na celkových veřejných
výdajích na vzdělávání – střední vzdělávání
06.38.13 Podíl výdajů na vzdělávání dle stupňů vzdělávání na celkových veřejných
výdajích na vzdělávání – VOŠ a VŠ
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2.2 Před zahájením realizace projektu
Kompletní charakteristika (typ, kód, název definice dle NČI, měrná jednotka, výchozí a cílová
hodnota, periodicita) všech monitorovacích indikátorů pro jednotlivé oblasti podpory OP VK
je uvedena v aktuálním Prováděcím dokumentu Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (dále jen PD OP VK), za předpokladu, ţe nedošlo ke změnám v NČI,
které nemohly být z procesních a administrativních důvodů zapracovány do PD OP VK
(vytvoření nového indikátoru apod.).
Výčet monitorovacích indikátorů aktuální výzvy je uveden v textu výzvy, resp. v její příloze.
Vyhlašovatel výzvy (ŘO/ZS) je oprávněn jejich výčet omezit oproti výčtu indikátorů
uvedených v PD OP VK, a to v souvislosti s podporovanými aktivitami, není však oprávněn
je jakkoliv měnit. Na úrovni projektu ţadatel stanovuje a příjemce sleduje ty indikátory,
jejichţ měrnou jednotkou je počet. Podílové1 indikátory příjemce nevykazuje.
Při psaní projektové ţádosti si ţadatel zvolí relevantní indikátory, u nichţ uvede Plánovanou
hodnotu, tedy hodnotu, kterou se zavazuje projektem realizovat. Datum Plánované (cílového)
hodnoty je vyplněno automaticky z pole Předpokládané datum ukončení realizace projektu.
Toto datum vyplňuje ţadatel na záloţce Projekt.2
Nejzazším moţným datem naplnění monitorovacího indikátoru je datum ukončení realizace
projektu, které je uvedeno v právním aktu. Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů, které
jsou ţadatelem uváděny v projektové ţádosti, musí korespondovat s textem ţádosti (např.
hodnotám uvedeným v oddíle cílová skupina, hodnotám uvedených v popisu jednotlivých
aktivit, apod.).
Příjemce je při realizaci projektu povinen sledovat a vykazovat hodnoty monitorovacích
indikátorů dle pohlaví, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny ve výzvě, respektive v projektové
ţádosti. Tato povinnost vyplývá z příručky pro příjemce a můţe být zakotvena v Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření vrchního ředitele Sekce
IV/Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.00.0.00/0.00.00
[název GG] Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen právní akt)
a v příručce pro příjemce.
Příjemce je dle přílohy XXIII Nařízení Komise (ES) 1828/2006 rovněţ povinen sledovat a
vykazovat účastníky operací dle zranitelných skupin na trhu práce (menšiny, migranti apod.).
Stanovení cílových hodnot monitorovacích indikátorů dle pohlaví či znevýhodnění na trhu
práce v projektové ţádosti je na relevantních oblastech podpory pouze orientační a jejich
nenaplnění není sankcionovatelné, tj. nejedná se o porušení rozpočtové kázně.
Ţadatel je povinen, za předpokladu, ţe je pro něj relevantním indikátorem úspěšně podpořená
osoba, v textu ţádosti uvést za jakých podmínek je daná osoba povaţována za úspěšnou a tuto
skutečnost uvést v povinném komentáři u tohoto monitorovacího indikátoru.
1

Podílové indikátory, jsou indikátory, jejichţ jednotkou jsou procenta nikoliv počet.

2 V oblasti podpory 1.4 a 1.5 se Plánovaná hodnota neuvádí.
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Výběrová komise je oprávněna stanovit projektu další indikátory, k jejichţ naplnění je poté
příjemce v právním aktu zavázán. Jedná se o případ, kdy ţadatel některý z indikátorů
opomenul a přesto je schopný jej vykazovat. Do právního aktu mohou být nad rámec ţádosti
doplněny pouze indikátory uvedené ve výzvě.
Příjemce podpory má povinnost průběţně sledovat naplňování všech indikátorů
uvedených v právním aktu a navíc naplňování indikátorů rozdělených dle pohlaví a dle
zranitelných skupin na trhu práce. Dosaţené hodnoty všech těchto indikátorů je
příjemce povinen vykazovat v monitorovacích zprávách.
Uzavřením právního aktu s poskytovatelem podpory se monitorovací indikátory stávají
závaznými. Naplňováním cílových hodnot jednotlivých monitorovacích indikátorů je
dokazováno splnění cílů projektu.

2.3 V průběhu realizace projektu
Dosaţené hodnoty jednotlivých indikátorů vykazují příjemci podpory prostřednictvím
elektronické monitorovací zprávy přes webovou aplikaci BENEFIT7. Na záloţce
Monitorovací indikátory vyplní příjemci Dosaţenou hodnotu (Dosaţená hodnota je
kumulativní hodnota MI od začátku realizace projektu) a Datum dosaţené hodnoty.
V kaţdé monitorovací zprávě příjemce podpory za kaţdý indikátor zvlášť vyplní příslušnou
hodnotu a popis.
Hodnota - dosaţená hodnota sledovaného indikátoru, tj. kumulativní hodnota daného
indikátoru za dosavadní průběh projektu. Vyplňuje se kumulativně, tj. od data zahájení
realizace k datu ukončení monitorovacího období.
Popis – relevantní komentář k jednotlivému indikátoru, zejména jak bylo daného indikátoru
dosaţeno, jaké jsou zdroje pro ověření monitorovacích indikátorů (např. prezenční listiny,
účastnické listy, potvrzení o absolvování kurzu, potvrzení o úspěšném absolvování kurzu,
docházka, záznamy o kaţdém ţákovi, třídní knihy apod.), jak je dokazována úspěšnost, zda
byl vzdělávací program akreditován apod.
Vykazování monitorovacích indikátorů se musí opírat o průkaznou evidenci, která je vedena
jak příjemcem, tak partnerem, pokud je to relevantní. Evidencí jsou myšleny např. záznamy o
kaţdém ţákovi, docházka, záznamy o vydaných certifikátech po skončení výuky apod.).
Pokud je např. uvedeno, ţe bylo úspěšně podpořeno 10 osob, musí příjemce podpory
prokázat, ţe těchto 10 osob ukončilo sledovanou aktivitu (školení, kurz apod.) předepsaným
způsobem, např. sloţilo závěrečnou zkoušku a o této zkoušce existuje doklad. Při zjišťování a
shromaţďování těchto informací musí příjemce popř. partner postupovat v souladu s platnými
právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
V případě, ţe příjemce zjistí v průběhu realizace projektu, ţe naplňování monitorovacích
indikátorů projektu je ohroţeno, je nutné, aby co nejdříve zahájil nápravná opatření a vzniklou
situaci řešil s poskytovatelem podpory (tato situace můţe vést ke sníţení rozpočtu projektu).
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V opodstatněných případech je v průběhu realizace projektu v reţimu podstatných změn
moţné:
hodnotu monitorovacího indikátoru sníţit,
monitorovací indikátor přidat.
Překročení hodnoty monitorovacího indikátoru není povaţováno za podstatnou změnu za
předpokladu, ţe tato změna nesouvisí s podstatnou změnou rozpočtu. Podstatné a nepodstatné
změny jsou blíţe upraveny v příručce pro příjemce.
2.3.1 Sankce při nedodrţení plánovaných monitorovacích indikátorů
Pokud příjemce nenaplní ve stanovenou dobu monitorovací indikátory, které jsou uvedeny
v právním aktu je poskytovatel podpory oprávněn po příjemci poţadovat sankci. Konkrétní
výše, resp. procentní sazby krácení dotace jsou uvedeny v příslušeném právním aktu o
poskytnutí dotace (vzor právního aktu je uveden v příloze Příručky pro příjemce).
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3. VÝKLAD POJMŮ PRO POTŘEBY OP VK
POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – zahrnuje veškeré formální vzdělávání v rámci vzdělávací
soustavy, které probíhá před prvním vstupem na trh práce. V rámci OP VK se pojmem
počáteční vzdělávání rozumí vzdělávání primární, sekundární, samostatně je vymezeno
vzdělávání terciární, které je vymezeno samostatnou prioritní osou. V rámci prioritní osy 1 je
pod pojmem počáteční vzdělávání vymezeno primární a sekundární vzdělávání.
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ – je vzdělávací proces zaměřený na poskytování vzdělávání po
absolvování určitého školského vzdělávacího stupně neboli po přerušení soustavné přípravy
na budoucí povolání vstupem na trh práce. Z uvedeného vyplývá, ţe věk vzdělávaného dalším
vzdělávání ani forma jeho studia nehraje roli, s výjimkou oblasti podpory 3.2.
PODPOŘENÁ OSOBA – je osobou, která získala jakoukoliv formu podpory. Podporou se
rozumí jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které má cílová skupina
prospěch, můţe mít formu např. vzdělávacího kurzu, stáţe, odborné konzultace, poradenství,
výcviku, školení, odborné praxe3 apod. V případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je tato osoba započítána
tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto.
Podpořené osoby v jednotlivých projektech korespondují s cílovými skupinami jednotlivých
oblastí podpory. Podpořené osoby vystupují jako osoby vzdělávané - studující v počátečním
nebo v dalším vzdělávání, případně se účastnící zájmového vzdělávání.
Podpořenou osobou je jakákoliv osoba, která do projektu vstoupí a obdrţí jakoukoliv formu
podpory týkající se vzdělávání, která je financována z rozpočtu projektu. Podpořenou osobou
je i účastník pilotního ověření. Podpořenou osobou není však nikdy:
člen realizačního týmu, který se na projektu podílí jeho pouhou administrací,
osoba, která navštíví nebo se zaregistruje na určitém internetovém portálu, bez delší,
systematické a přímé spolupráce (daná osoba internetové stránky pouze navštíví);
osoba, která pouze obdrţí leták;
návštěvník dne otevřených dveří;
účastník konference o realizovaném projektu,
Způsob započítávání:
pokud je v rámci jednoho projektu vytvořeno „x“ vzdělávacích modulů/kurzů jiného
druhu a anebo jednotlivé vzdělávací moduly/kurzy na sebe nenavazují pak se jedna
osoba, účastnící se „x“ vzdělávacích modulů/kurzů započítává mezi podpořené osoby
právě „x-krát“. Typickým příkladem je absolvování kurzů ICT a kurz cizího jazyka.
pokud je v rámci jednoho projektu vytvořeno „x“ vzdělávacích modulů/kurzů stejného
zaměření a anebo na sebe jednotlivé vzdělávací kurzy/moduly navazují pak se jedna
osoba účastnící se „x“ vzdělávacích modulů/kurzů mezi podpořené osoby započítává
právě1-krát“. Typickým příkladem této situace jsou různé stupně výuky anglického
jazyka, kde je stanovena povinnost vţdy absolvovat předchozí nebo niţší stupeň
výuky anglického jazyka.
3

Samozřejmě za předpokladu, ţe je daný způsob podpory podporovanou aktivitou v rámci jednotlivé
oblasti podpory a dané výzvy.
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Podpořená osoba se prokazuje, jakmile vstoupí do projektu a získá podporu (získáním
podpory se myslí zapojení osoby do vzdělávacích aktivit projektu).
ÚSPĚŠNĚ PODPOŘENÁ OSOBA - je osoba, která obdrţela jednu nebo více podpor v
rámci přijatých projektů, a která ukončila kurz/program/obor předepsaným způsobem. Kaţdá
osoba, která obdrţela podporu, se započítává pouze jedenkrát. V případech, kdy je osobě
poskytnuto více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je tato
osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto.
Pro úspěšně podpořenou osobu, platí stejná pravidla jako pro podpořenou osobu s tím
rozdílem, ţe úspěšně podpořená osoba navíc ukončila kurz/program/obor předepsaným
způsobem. Předepsaný způsob a podmínky úspěšného ukončení daného typu podpory musí
být jasně stanoveny v projektové ţádosti (např. absolvování testu, zkoušky, přijetí písemné
práce jako výstupu kurzu apod.). V projektové ţádosti musí být dále stanoven zvolený způsob
dokladování (certifikáty, účastnické listy, osvědčení, vysvědčení apod.). Pokud v projektové
ţádosti nejsou uvedeny podmínky úspěšného ukončení daného typu podpory, musí je
příjemce charakterizovat nejpozději při odevzdání 1. monitorovací zprávy.
Stanovení procenta úspěšnosti, resp. počtu úspěšně podpořených z celkového počtu
podpořených osob, je na rozhodnutí ţadatele a je poté předmětem hodnocení.
Způsob započítávání je stejný jako v případě podpořené osoby. Úspěšně podpořené osoby se
v monitorovacích zprávách vykazují aţ poté, co úspěšně ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem, nejpozději však v závěrečné monitorovací zprávě.
Úspěšně podpořené osoby jsou podmnoţinou podpořených osob tzn., ţe počet úspěšně
podpořených osob můţe být maximálně roven počtu podpořených osob.
DÍTĚ/ŢÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI4 - je osoba se
zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním
a) Zdravotním postiţením je mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postiţení, vady
řeči, souběţné postiţení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo
chování.
b) Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí
zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyţadují zohlednění při
vzdělávání.
c) Ţákem se sociálním znevýhodněním se rozumí zejména ţák
1) ţijící v prostředí, kde není dlouhodobě dostatečně podporován ke vzdělávání či přípravě na
vzdělávání (například z důvodů nedostatečného materiálního zázemí, nevyhovujících
bytových podmínek, časové náročnosti dopravy do školy, nezájmu ze strany zákonných
zástupců, konfliktů v rodině),
4

Na základě § 16 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
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2) jehoţ zákonní zástupci se školou dlouhodobě nespolupracují a je to na újmu oprávněných
zájmů ţáka,
3) ţijící v prostředí sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit sociálním vyloučením
ohroţených,
4) který je znevýhodněn při svém vzdělávání z důvodu příslušnosti k etnické nebo
národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí, zejména je-li znevýhodnění
spojeno s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka ve srovnání s ostatními ţáky třídy, z
důvodu pouţívání odlišného jazyka nebo specifické formy vyučovacího jazyka v domácím
prostředí ţáka.
5) u něhoţ byla nařízená ústavní výchova nebo uloţená ochranná výchova, nebo
6) má postavení azylanta, osoby poţívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.
Pro potřeby OP VK však pouţíváme novou modernější terminologii „Děti a ţáci se
sociokulturním znevýhodněním.“
Z § 16 nevyplývá povinnost diagnostikovat ţáka se sociálním (sociokulturním)
znevýhodněním pro účely, které nejsou regulovány školskými právními předpisy. Je to
nevhodné zejména z důvodu potencionální stigmatizace dítěte/ţáka. Diagnostikují se pouze
vzdělávací potřeby těchto dětí/ţáků, na základě kterých navrhují poradenská pracoviště
podpůrná opatření (např. zapojení třídy/školy do programu na zlepšování sociálního klimatu
prostřednictvím eliminace předsudků a stereotypů, doučování českého jazyka, potřeba
asistenta pedagoga, individuální vzdělávací plán v některém z předmětů, zapojení do
programu pro ţáky se specifickými poruchami chování apod.)
Rozhodnutí o tom, které dítě, nebo ţák (ţákyně) bude zařazen/a do cílové skupiny se
sociokulturním znevýhodněním je v kompetenci ředitele školy, případně realizátorů projektu.
Důvodem pro toto rozhodnutí by měla být kombinace následujících skutečností (přičemţ
výčet příkladů není úplný):
Dítě/ţák z rodiny s nízkým sociálním statusem
Dítě/ţák z rodiny s nízkými příjmy
Dítě/ţák z neúplné rodiny
Dítě/ţák z vícečetné rodiny
Dítě/ţák z málo podnětného rodinného prostředí
Dítě/ţák z rodiny ohroţené sociálně patologickými jevy
Rodina ţije v sociálně vyloučené lokalitě
Etnická příslušnost
Náboţenská menšina
To, ţe dítě/ţák naplňuje pouze jeden z uvedených příkladů (např. je příslušníkem etnické
menšiny), ještě automaticky neznamená, ţe je sociokulturně znevýhodněné. Do této cílové
skupiny však můţeme zařadit například dítě/ţáka, které pochází z vícečetné rodiny s nízkými
příjmy, ohroţené sociálně patologickými jevy.
Způsoby dokladování:
V případě dítěte (ţáka) se speciálními vzdělávacími potřebami (v případě zdravotního
postiţení či znevýhodnění), které je ţákem školy samostatně zřízené pro ţáky se
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zdravotním postiţením, nebo se vzdělává ve škole při zdravotnickém zařízení, není
třeba dokládat skutečnost, ţe je ţákem se SVP5.
Dítě/ţák se speciálními vzdělávacími potřebami, které/který je integrován do hlavního
vzdělávacího proudu příjemce dokládá tuto skutečnost při odevzdávání monitorovací
zprávy čestným prohlášením ředitele školy, ovšem při kontrole na místě je nutné tuto
skutečnost prokázat diagnostikou pedagogicko-psychologické poradny nebo
speciálního pedagogického centra.
Dítě/ţák se speciálními vzdělávacími potřebami se sociálním/sociokulturním
znevýhodněním můţe příjemce doloţit tuto skutečnost v souladu s přílohou č.4
Prováděcího dokumentu OPVK, prohlášením ředitele školy případně realizátorů
projektu při splnění výše uvedených kritérií.
Pro potřeby OPVK se vedle pojmu sociální znevýhodnění pouţívá i ekvivalent sociokulturní
znevýhodnění.
INTEGROVANÁ TŘÍDA – pro účely OP VK je za integrovanou třídu povaţována třída
zřízená pro ţáky se zdravotním postiţením v běţné škole. Jedná se o skupinovou formu
integrace (speciální třídy).
BĚŢNÁ TŘÍDA – jedná se o individuální formu integrace/začlenění (třída běţné školy
hlavního vzdělávacího proudu, do které jsou začleněni/integrováni ţáci se speciálními
vzdělávacími potřebami). Třída běţné školy hlavního vzdělávacího proudu, ţáci s SVP jsou
do ní integrováni /začleněni formou individuální integrace
TŘÍDA ve škole samostatně zřízené pro ţáky se zdravotním postiţením. Nejedná se o
integraci.
POSKYTOVATEL SLUŢEB - osoba poskytující sluţby nebo podporující poskytování
sluţeb, která obdrţela jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů.
Poskytovatel sluţby buď vţdy přímo pracuje s cílovou skupinou a poskytuje jí vzdělávací a
ostatní navazující, se vzděláváním související sluţby - kariérové poradenství, individuální
konzultace (s rodilým mluvčím, logopedem, psychologem apod.) anebo se jedná o tvůrce
výukových materiálů, které budou vyuţity pro práci s cílovou skupinou.
Poskytovatel sluţeb je hrazen jak z kapitoly č.1 Osobní výdaje, tak kapitoly č. 5 Nákup
sluţeb, nesmí se však jednat o poskytovatele sluţeb, který poskytuje sluţby na základě
dodávky sluţby přes instituci. Poskytovatelem sluţby není nikdy člen realizačního týmu,
který se na projektu podílí jeho pouhou administrací (manaţer projektu, finanční manaţer).
Pokud osoba z cílové skupiny je v rámci projektu vzdělávána a následně poté poskytuje
vzdělávací a ostatní navazující sluţby dalším zástupcům cílové skupiny je i tato osoba
poskytovatelem sluţby. Aţ na uvedenou výjimku není poskytovatel sluţby zástupcem cílové
skupiny.

5

Tito ţáci jsou vykazování v indikátoru 074114
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Kaţdý poskytovatel sluţeb se počítá právě jednou. Osoba poskytovatele sluţeb se započítává
v okamţiku, kdy začíná vzdělávat cílovou skupinu nebo jí poskytovat ostatní navazující
sluţby - kariérové poradenství, individuální konzultace (s rodilým mluvčím, logopedem,
psychologem apod.) nebo v okamţiku, kdy byl uzavřen pracovněprávní vztah nebo byl
dokončen předmět její činnosti, např. byl dokončen výukový materiál.
NOVĚ VYTVOŘENÝ/INOVOVANÝ PRODUKT - jedná se o nově vytvořený/inovovaný
produkt, ve kterém provedené změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily
jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, nové vzdělávací moduly, studijní
materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie, syntézy, učební pomůcky, e-learningové kurzy,
webové portály,…).
Jedná se o počet v rámci projektu nově vzniklých/inovovaných produktů určených pro
cílovou skupinu. Počtem produktů se nerozumí počet kusů, nýbrţ počet druhů nebo souborů.
Nově vytvořený/inovovaný produkt je výstupem projektu, který můţe být dále cíleně
vyuţíván pro účely vzdělávání. Kvalitu nově vytvořeného/inovovaného produktu, za
předpokladu, ţe produkt není akreditován, je oprávněn posuzovat poskytovatel podpory
(zejména z hlediska, zda vynaloţené finanční prostředky odpovídají kvalitě produktu).
V případě, ţe je v rámci projektu vytvořen produkt, který představuje po sobě následující fáze
jednoho procesu nebo jednoho výstupu se vţdy započítává nejvyšší stádium tohoto procesu
nebo výstupu (např. bude-li v rámci projektu vytvořena analýza, na základě které vznikne
nová metodika je za nově vytvořený/inovovaný produkt povaţována pouze metodika, jedná se
tedy o jeden nově vytvořený/inovovaný produkt).
Daný produkt se v rámci projektu vykazuje zpravidla jednou (1 metodika k určitému
předmětu, 1 vzdělávací modul týkající se jednoho předmětu, 1 výukový materiál apod.).
Z časového hlediska realizace projektu se daný produkt započítává právě jednou za dobu
realizace projektu, z toho vyplývá, ţe nezáleţí na době trvání projektu – např. 1 nově
vytvořený/inovovaný produkt je povaţován vţdy za 1 nově vytvořený/inovovaný produkt, ať
je vyuţíván rok jeden nebo dva.
Za předpokladu, ţe v rámci projektu budou vytvořeny/inovovány soubory věcí (např. 50
různých pracovních listů týkající se určitého předmětu, 20 variant zkušebních testů určitého
předmětu apod.), pak se za produkt povaţuje sada těchto věcí.
Například:
50 pracovních listů týkající se určitého předmětu = 1 soubor pracovních listů = 1 nově
vytvořený/inovovaný produkt;
5 modulů stejného předmětu, které jsou obsaţeny v 1 vzdělávacím portálu, který je
pouhým rozcestníkem jednotlivých modulů = 1 nově vytvořený/inovovaný produkt);
10 tematických celků v rámci jednoho předmětu v Modulu = 1 nově
vytvořený/inovovaný produkt;
Způsob započítávání je následující:
a) 150 ks CD s totoţnými výukovými materiály = 1 nově vytvořený/inovovaný produkt;
b) 150 ks CD, přičemţ kaţdých 50 ks CD se týká jiného předmětu = 3 nově
vytvořené/inovované produkty
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c) 150 ks CD, přičemţ kaţdých 50 ks CD se týká stejného předmětu, s tím, ţe kaţdý
soubor je jiné úrovně = 3 nově vytvořené/inovované produkty, např.:
o angličtina pro začátečníky, angličtina pro pokročilé 1, angličtina pro pokročilé
2;
o matematika pro 1. třídu ZŠ, matematika pro 2. třídu ZŠ, matematika pro 3.
třídu ZŠ
Nově vytvořený/inovovaný produkt vytvořený/inovovaný ve dvou a více formách stejného
obsahu se do indikátoru započítává pouze jednou např.:
a) studijní materiál v tištěné a elektronické verzi je 1 nově vytvořeným/inovovaným
produktem;
b) zkušební test v listinné podobě a testy v e-learningu.
Nově vytvořeným/inovovaným produktem není nikdy:
vyučovací hodina;
nakoupené pomůcky a učebnice;
nově vybavená třída nebo učebna;
webové stránky informující o projektu;
stáţe, konference, exkurze
powerpointová prezentace, která vychází z nově vytvořeného/inovovaného produktu;
tisková zpráva, článek, inzerát o realizaci projektu;
konference/tisková konference/seminář nebo jakákoliv podobná akce slouţící
k informování či prezentaci výsledků daného projektu;
akreditace produktu;
materiály, které byly vytvořeny ţáky a studenty, které však dále neslouţí k vzdělávání
knihovna;
poradenské centrum;
ukázková vyučovací hodina, výukové setkání;
příměstský tábor či jiná pobytová akce.
Indikátor počet nově vytvořených/inovovaných produktů se vykazuje v momentě, od kdy je
zástupcům cílové skupiny umoţněno jej pouţívat. V případě, ţe stejný kurz v rámci jednoho
projektu proběhne několikrát (tzn., ţe se bude v průběhu opakovat), započítává se do
indikátoru nově vytvořený/inovovaný produkt pouze jednou.
Příjemce vykazující tento indikátor je povinen bezplatně všechny nově vytvořené/inovované
produkty nebo jejich kopie (vţdy v jednom vyhotovení) předat do vlastnictví poskytovatele
dle jeho poţadavků, a to nejpozději před odesláním závěrečné zprávy nebo spolu s ní.
Poskytovatel je oprávněn tyto předané produkty uchovávat, vyuţívat, zpřístupňovat třetím
osobám a šířit bezplatně, a to v časově, územně a mnoţstevně neomezeném rozsahu6.
Příjemce je povinen umoţnit volné vyuţití těchto produktů.

6

V případě projektů, kterým je podpora poskytnuta v reţimu veřejné podpory nebo v reţimu de
minimis, není poskytovatel oprávněn předané produkty bezplatně šířit a zpřístupňovat třetím
osobám a příjemce není povinen umoţnit volné vyuţití těchto produktů.
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Pro oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání platí, ţe nově vytvořeným/inovovaným
produktem jsou vţdy myšleny nově vzniklé/inovované kurzy (předměty) v rámci
inovovaných studijních programů/oborů.
Ţadatel/příjemce nevykazuje v MI počet jednotlivých produktů typu monografie, skripta,
studijní materiály, stáţe, praxe apod., ale vţdy počet obsahově odlišných kurzů (předmětů),
které jednu a/nebo více takovýchto inovací obsahují.
Pro oblast podpory 2.2 platí následující vztah: MI 06.43.10 Počet nově
vytvořených/inovovaných produktů = MI 06.43.18 Počet nově vytvořených/inovovaných
kurzů v rámci studijního programu. Hodnota obou indikátorů je určena počtem
nových/inovovaných kurzů (předmětů), nikoli produktů (viz str. 95).
Monitorovací indikátory vykazující počty nově vytvořených/inovovaných produktů
s komponentou ŢP a nově vytvořené/inovované produkty s komponentou ICT jsou v oblasti
podpory 2.2 vykazovány dle výše popsaného postupu.
NOVĚ VYTVOŘENÝ/INOVOVANÝ PRODUKT S KOMPONENTOU ŢP – jedná se o
nově vytvořený/inovovaný produkt7, za předpokladu, ţe dále splňuje podmínku obsahu
tematického celku týkající se ţivotního prostředí (dále jen ŢP) a to z minimálně 15-20 %,
určeném pro cílovou skupinu. Produkty s komponentou ŢP se sledují v případě, ţe je jejich
část (15–20 %) přímo věnována problematice ŢP.
Poţadavek minima 15-20 % výuky, resp. obsahu výuky měřený pomocí hodinové dotace
určené pro daný předmět, se počítá za dobu realizace projektu, ovšem v případě opakování
nově vytvořeného/inovovaného produktu se minimum 15-20 % výuky počítá za jeden běh
programu/kurzu/modulu. V případě, ţe tentýţ program/kurz/modul, proběhne víckrát za dobu
realizace projektu, do indikátoru se započítává právě jednou.
V případě, ţe se jedná o nově vytvořený/inovovaný produkt s komponentou ŢP, který nelze
přepočítat na hodinovou dotaci je pouţito kritérium jiné (v případě výukového materiálu
počet stran).
Jedná se o dobu věnovanou cílové skupině, z čehoţ vyplývá, ţe do této doby nelze započítat
přípravu vzdělávajícího (např. tvorbu metodiky, opravu zkušebních testů, přípravu výukových
materiálů).
Příkladem nově vytvořeného/inovovaného produktu s komponentou ŢP je např.:
a) studijní program/studijní materiál/vzdělávací kurz, který se týká pouze problematiky
ŢP, tj. 100 % výukových hodin bude věnováno tématu ŢP;
b) vzdělávací modul/studijní materiály/vzdělávací kurz ve kterém je problematice ŢP
věnováno minimálně 15-20 % výuky (hodinová dotace kurzu je 50 výukových hodin,
aby mohl být daný kurz označen za nově vytvořený/inovovaný produkt
s komponentou ŢP je nutné, aby tématu ŢP bylo věnováno minimálně 7,5 výukových
hodiny (do nichţ lze započítat i exkurzi);
c) e-learning kurz práva, který se z jedné třetiny obsahu resp. hodinové anotace určené
pro daný produkt, zabývá legislativou týkající se ţivotního prostředí a jeho ochrany.

7

Tzn., ţe pro nově vytvořený/inovovaný produkt s komponentou ŢP musí platit vše, co platí pro nově
vytvořený/inovovaný produkt.
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Jedná se o jednu z podmnoţin nově vytvořených/inovovaných produktů, počet nově
vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŢP nesmí být vyšší neţ počet nově
vytvořených/inovovaných produktů.
NOVĚ VYTVOŘENÝ/INOVOVANÝ PRODUKT S KOMPONENTOU ICT - nově
vytvořený/inovovaný produkt s komponentou informačních a komunikačních technologií
(dále jen ICT) je nově vytvořeným/inovovaným produktem8, za předpokladu, ţe dále splňuje
podmínku obsahu tematického celku týkající se ICT a to z minimálně 20 a více hodin (dle
oblasti podpory, viz níţe), určeném pro cílovou skupinu. Jedná se o počet hodin, kdy je cílová
skupina seznamována a zdokonalována ve schopnostech a dovednostech týkající se ICT.
Nově vytvořeným/inovovaným produktem je produkt, kde je ICT vyuţito jako uceleného
nástroje a cílová skupina s ním aktivně uceleným navazujícím způsobem pracuje.
Produkty s komponentou informačních a komunikačních technologií se sledují, pokud jsou
zaměřeny na ICT a tvoří tematický celek, v rozsahu dle oblasti podpory:
Pro oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3, 3.2, 4.1, 4.3 je minimální limit 40 hodin.
Pro oblast podpory 2.1, 2.2, je minimální limit 20 hodin.
Jedná se o dobu věnovanou cílové skupině, z čehoţ vyplývá, ţe do této doby nelze započítat
přípravu vzdělávajícího (např. tvorbu metodiky, opravu zkušebních testů, přípravu výukových
materiálů apod.).
Minimální počet hodin, měřený pomocí hodinové dotace určené pro daný předmět, se počítá
za dobu realizace projektu, ovšem v případě opakování nově vytvořeného/inovovaného
produktu se minimální počet hodin počítá za jeden běh programu/kurzu/modulu. V případě,
ţe tentýţ program/kurz/modul, proběhne víckrát za dobu realizace projektu, započítá se do
indikátoru právě jednou.
Příkladem nově vytvořeného/inovovaného produktu s komponentou ICT je např.:
a) vzdělávací modul „PC programy pro ekonomy“;
b) předmět „Prezentační a komunikační dovednosti“, kde je minimálně 40 výukových
hodin za dobu realizace projektu věnováno programu Powerpoint“;
c) fotografický krouţek, který se ve 40 a více hodinách věnuje softwarům k úpravě
fotografií.
d) E-learning – při splnění poţadovaného rozsahu 20/40 hod. dle oblasti podpory lze
vykazovat jako nově vytvořený/inovovaný produkt i v případě, ţe je zaměřen na
oblasti mimo ICT.
Nově vytvořeným/inovovaným produktem s komponentou ICT není produkt, kde je ICT
pouţito pouze jako nástroje nebo prostředku např.: výukové materiály v elektronické verzi
apod.
Zároveň pokud v rámci nově vytvořeného/inovovaného produktu cílová skupina vyuţívá ICT
pouze jako nástroje ke zpracování výsledků jiné činnosti (např. pouhé zpracování výstupu

8

Tzn., ţe pro nově vytvořený/inovovaný produkt s komponentou ICT musí platit vše, co platí pro nově
vytvořený/inovovaný produkt.
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z kurzu či činnosti na PC bez předchozí systematické výuky cílové skupiny týkající se ICT),
nejedná se o nově vytvořené/inovovaný produkt.
Jedná se o jednu z podmnoţin nově vytvořených/inovovaných produktů, počet nově
vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT nesmí být vyšší neţ počet nově
vytvořených/inovovaných produktů.
NOVĚ VYTVOŘENÝ/INOVOVANÝ PRODUKT VÝHRADNĚ ZAMĚŘENÝ NA
DĚTI/ŢÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI – nově
vytvořený/inovovaný produkt výhradně zaměřený na děti/ţáky se speciálními vzdělávacími
potřebami je nově vytvořeným/inovovaným produktem9 za předpokladu, ţe je výhradně
zaměřen na děti/ţáky se speciálními potřebami. Jedná se o produkty, jejichţ prostřednictvím
se zlepšují podmínky, příleţitosti, dovednosti, kompetence cílové skupiny se speciálními
vzdělávacími potřebami. Příkladem je inovativní metoda výuka dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, poradenská centra, individuální vzdělávací plány pro zdravotně
postiţené děti/ţáky.
VÝUKOVÁ HODINA – pro účely OP VK se v souladu se školským zákonem10 za výukovou
hodinu v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání
povaţuje 45 minut. Je-li u určité cílové skupiny projektu délka výukové hodiny odlišná, je
ţadatel povinen tuto skutečnost uvést v projektu. Výuková hodina se počítá pro potřeby
sledování nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŢP, ICT a produktů
zaměřených na ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
MODUL – samostatná, ucelená, monotematická studijní jednotka s uceleným studijním
tématem a se samostatnými výstupy (učebními cíli). Většinou se jedná o tematicky uzavřený
počet lekcí do určitého kurzu. Takto vzniklé moduly mohou být různě propojovány do větších
(vyšších) celků s cílem vytvořit dílčí nebo ucelený studijní program. Taková struktura modulů
můţe představovat i rozsáhlý kompatibilní komplex. Modul je částí (jednotkou) vzdělávacího
programu (kurzu).
INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU (PO 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj)
A) Podmínky Akreditační komise pro případné změny ve studijním programu a jeho
studijním oboru bez nutnosti informování, resp. projednání těchto změn
v Akreditační komisi
Studijní program nebo jeho studijní obor (dále jen „studijní program“)
1. Změny v obsahu jednotlivých studijních předmětů odpovídají vědeckému vývoji
daného oboru a do výuky promítají odborné zkušenosti přednášejících.
2. Změny v zařazení studijních předmětů nebo jejich částí do studijního plánu splňují
podmínku jejich obsahové a časové návaznosti, přitom:
a) zařazení nového studijního předmětu má zdůvodnění spočívající v lepším
splnění poţadavků na profil absolventa příslušného studijního programu,

9

Tzn., ţe pro nově vytvořený/inovovaný produkt výhradně zaměřený na děti/ţáky se speciálními
vzdělávacími potřebami musí platit vše, co platí pro nově vytvořený/inovovaný produkt.

10

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
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3.

4.
5.

6.

b) vyřazení povinného nebo povinně volitelného předmětu ze studijního plánu
musí sledovat optimální plnění profilu absolventa,
c) změna ve vymezení studijního předmětu nebo jeho části na povinný,
povinně volitelný nebo volitelný nebo změna jeho názvu musí splňovat
podmínku plnění profilu absolventa.
Nemění se podmínky pro vytváření studijních plánů v části vymezení období výuky a
přípravy na zkoušky a odborných praxí v jednotlivých akademických rocích po
standardní dobu studia.
Pro distanční nebo tzv. „kombinovanou“ formu studia se nemění rozsah konzultací,
soustředění a dalších způsobů výuky, které se uskutečňují za přítomnosti studenta.
Obsahové změny a úpravy nemají vliv na profil absolventa ve vymezení jeho
výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností. Změny
v moţnostech jeho uplatnění a charakteristice zaměstnavatelů odpovídají vývoji
daného oboru.
Nemění se obecné poţadavky na znalosti u státní závěrečné zkoušky. Úprava
poţadavků na znalosti u státní závěrečné zkoušky musí odpovídat obsahovým
změnám v příslušných studijních předmětech.

Zajištění studijního programu
7. Personální změny během platnosti akreditace studijního programu – přednášející
nesniţují úroveň zajištění výuky habilitovanými pracovníky podle Standardu
Akreditační komise pro příslušný typ studijního programu.
8. Změnám ve studijním programu odpovídá i jejich informační a technické zabezpečeni
podle Standardů Akreditační komise.
B) Změny ve studijním programu, o kterých musí být předem informována Akreditační
komise
Údaje o navrhovaných změnách jsou uvedeny v rozsahu podle vyhlášky č. 42/1999 Sb., o
obsahu ţádosti o akreditaci studijního programu, resp. podle příslušných formulářů.
Změny lze uskutečnit aţ po doporučujícím stanovisku Akreditační komise.
1. Navrhované změny přesahují rámec podmínek uvedených v části „A“.
2. Navrhuje se změna (modifikace) profilu absolventa a s tím související obsahové
změny ve studijním plánu.
3. Navrhuje se změna okruhu a zaměření státních závěrečných zkoušek.
4. Navrhují se zásadní změny v personálním zajištění studijního programů u
přednášejících, kterými se sniţuje účast docentů a profesorů.
Akreditační komise posoudí navrhované úpravy a rozhodne, zda pro příslušný studijní
program i po těchto změnách bude platit původní akreditace, případně vznese námitky a
upozorní ţadatele, ţe původní akreditace by byla navrhovanou změnou ohroţena. V takovém
případě mohou být zásadní změny ve studijním programu spojeny pouze s akreditací nového
studijního programu nebo s předloţením ţádosti o prodlouţení akreditace stávajícího
studijního programu.
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ucelená forma vzdělávání (zaměřená na cílovou skupinu),
která je realizována v rámci projektu. Příprava vzdělávacího programu by měla zahrnovat
následující kroky: analýzy potřeb organizace/jednotlivců; formulování cílů, zpracování
návrhu vzdělávacího programu; analýza účastníků (schopnosti, předpoklady, intelektuální
způsobilost); vypracování učebních osnov a jednotlivých akcí (výběr obsahu, rozpracování
lekcí); výběr forem, metod a prostředků; časový rozvrh; finanční rozpočet (školení,
ubytování, plat lektorů, vybavení, materiál; výběr lektorů. Účast na vzdělávacím programu
musí být písemně doloţena.
DOKTORAND - kandidát doktorské hodnosti (doktorandovi, který úspěšně zakončil
doktorský studijní program, udělí rektor na návrh děkana akademický titul „doktor“, uváděný
za jménem“ Ph.D.“); forma studia je prezenční nebo kombinovaná. V intencích OP VK PO
2.2 je doktorand povaţován za studenta v počátečním vzdělávání. V případě, kdy se
doktorand právním aktem/smlouvou stane zaměstnancem VŠ v době před zahájením projektu,
popř. pozice, kterou zastává, byla vytvořena před zahájením projektu a bude po ukončení
projektu stále existovat, je započítáván jiţ do akademických pracovníků.
Studenti doktorských studijních programů (prezenční i kombinovaná forma) mohou být v
rámci 2.2 Vysokoškolské vzdělávání zařazeni do těchto cílových skupin:
1. Studenti VŠ
2. Akademičtí pracovníci VŠ (v případě, kdy se pracovně právním vztahem stanou
zaměstnanci VŠ v době před zahájením projektu, popř. pozice, kterou zastávají, byla
vytvořena před zahájením projektu a bude po ukončení projektu stále existovat.)
PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU – zaměstnanci VaV jsou míněni výzkumní pracovníci,
kteří provádějí přímo VaV, a dále pomocní, techničtí, administrativní a jiní zaměstnanci na
pracovištích VaV. Mezi zaměstnance VaV patří i ti zaměstnanci, kteří obstarávají přímé
sluţby VaV, jako např. manaţeři VaV, administrativní úředníci, sekretářky apod.
Webový portál – lze uznat do MI 06.43.10 pokud:
Není pouhým nástrojem publicity
Neslouţí pouze k vkládání výsledků projektu (prezentace)
Není v rámci web stránek příjemce (školy)
Obsahuje novou přidanou hodnotu (např. článek)
Nejde o dvojité započítání produktu (jeho vytvoření a započítání a pak vloţení na web
a započítání)

19

Meto d i ka mo n ito ro v ac íc h i nd i ká to r ů OP V K,
ve rze 2 .

3.1 Výklad pojmů v IS MONIT7+ pro projektové manaţery ZS+ŘO11
VÝCHOZÍ HODNOTA – hodnota monitorovacího indikátoru naměřená ke dni před
zahájením realizace projektu, nejpozději však v den podání projektové ţádosti. V rámci OP
VK je tato hodnota u monitorovacích indikátorů vykazovaných příjemci ve většině případů 0.
Hodnota se během realizace projektu nemění.
MONIT7+: hodnota se načítá automaticky. Pole je needitovatelné.
DATUM VÝCHOZÍ HODNOTY – dle Metodiky monitorování se jedná o datum podání
primární ţádosti.
MONIT7+: datum je generován automatikou z pole Datum registrace primární ţádosti. Pole
je needitovatelné.
PLÁNOVANÁ (CÍLOVÁ) HODNOTA – hodnota monitorovacího indikátoru, kterou se
ţadatel zavazuje projektem naplnit. Nenaplnění cílové hodnoty závazných monitorovacích
indikátorů je předmětem sankcí.12
MONIT7+: hodnota monitorovacího indikátoru se načítá automaticky na základě dat
z webové aplikace BENEFIT7 (dle údajů z projektové ţádosti). Dotaţení dat probíhá ve stavu
P1 – projektová ţádost zaregistrovaná.
DATUM PLÁNOVANÉ (CÍLOVÉ) HODNOTY – datum plánované (=cílové) hodnoty
monitorovacího indikátoru je datum, kdy bude cílová hodnoty naplněna. Datum cílové
hodnoty je ve většině případů předpokládané datum realizace projektu, které je zároveň
nejzazším moţným datem cílové hodnoty monitorovacího indikátoru.13
MONIT7+: datum monitorovacího indikátoru se načítá automaticky na základě dat z webové
aplikace BENEFIT7 (dle údajů z projektové ţádosti). Dotaţení dat probíhá ve stavu P1 –
projektová ţádost zaregistrovaná.
DOSAŢENÁ HODNOTA – hodnota průběţného naplnění monitorovacího indikátoru.
Dosaţená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu
MONIT7+: hodnota se načítá na základě dat, dle vyplněné monitorovací zprávy. V případě
papírové verze monitorovací zprávy doplní hodnotu příslušný projektový manaţer (viz
příloha 4.1 Postup pro úpravu monitorovacích indikátorů v IS MONIT7+), v případě
elektronické monitorovací zprávy se hodnota doplní převedením z aplikace BENEFIT7 při
administraci monitorovací zprávy.
DATUM DOSAŢENÉ HODNOTY – pole je naplňováno skutečným datem dosaţení
hodnoty indikátoru, nejpozději však datem z monitorovacích zpráv datum „Sledované období
do...“.
MONIT7+: datum se načítá na základě dat, dle vyplněné monitorovací zprávy. V případě
papírové verze monitorovací zprávy doplní hodnotu příslušný projektový manaţer, v případě
elektronické monitorovací zprávy se hodnota doplní převedením z aplikace BENEFIT7 při
administraci monitorovací zprávy.
Tento výklad není určen příjemcům podpory, ale projektovým manaţerům implementační struktury OP VK
(ZS+ŘO)
11

12
13

Plánovaná hodnota neuvádí v oblasti podpory 1.4 a 1.5.
Plánovaná hodnota ani datum plánované hodnoty se neuvádí v oblasti podpory 1.4 a 1.5
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POVINNÝ K NAPLNĚNÍ – ţadatel v rámci projektu musí dosáhnout hodnoty, ke které se
v projektové ţádosti zavázal.
MONIT7+: toto pole je specifikováno ŘO OP VK ve chvíli vyhlášení výzvy.
„ČERVENÝ MONITOROVACÍ INDIKÁTOR“ – monitorovací indikátor, který je
v MONIT7+ zobrazen červeně je specifickým monitorovacím indikátorem, na kterém je
zapracována funkce dvojitého nápočtu. Hodnoty těchto monitorovacích indikátorů, které jsou
needitovatelné, lze změnit pouze přes hodnoty monitorovacích indikátorů k nim příslušných
nápočtových pravidel.
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4. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ
PODPORY
V následující části jsou v tabulkách popsány jednotlivé indikátory, tak jak jsou stanoveny v
PD OP VK s podrobnějším a konkrétnějším popisem (specifikace OP VK pro jednotlivé
oblasti podpory a doporučené způsoby dokladování). Upřesňující definice, uvedené ve
sloupci, nejsou vyčerpávající, a proto je nutné dodrţovat výklad jednotlivých pojmů
uvedených v kapitole 3. Definice uvedené ve sloupci „Definice NČI“ je stejná a platná pro
všechny OP, které jej vyuţívají. Definice uvedená ve sloupci „Specifikace OP VK pro x.x“ se
vztahuje výhradně k OP VK.
Sledování určitých indikátorů dle pohlaví a dalších specifik (např. menšiny, migranti) není
povinen ţadatel do ţádosti uvádět, je však povinen z titulu uzavřeného právního aktu
rozdělení na chlapce a dívky/ muţe a ţeny/ menšiny atd. sledovat. Nenaplnění cílových
hodnot indikátorů těchto indikátorů není sankcionovatelné.
Údaje o dosaţených hodnotách indikátorů vymezených dle přílohy dle přílohy XXIII Nařízení
Komise (ES) 1828/2006 (menšiny, migranti, zdravotně znevýhodnění apod.) jsou
statistického a informativního charakteru. Potvrzení o jejich správnosti dokládá příjemce
česným prohlášením podepsaným osobou odpovědnou za realizaci projektu. Tyto indikátory
jsou v kapitole 4 označeny kurzívou.
V případě monitorovacích indikátorů sledujících podpořené/úspěšně podpořené osoby jsou ve
schématech monitorovacích indikátorů relevantních oblastí podpory tučně zvýrazněny
monitorovací indikátory, k jejichţ cílové hodnotě se ţadatel zavazuje v projektové ţádosti,
pokud si tyto indikátory zvolí jako povinné k naplnění.14 Indikátory, které nemají tučné
zvýraznění, pak vyplňuje příjemce v realizaci, kdy do elektronické monitorovací zprávy
zadává jejich dosaţené hodnoty.
Monitorovací indikátory produktů uvádí ţadatel v projektové ţádosti a zároveň jejich
dosaţené hodnoty vykazuje v elektronické monitorovací zprávě v průběhu realizace projektu.

14

Neplatí pro oblast podpory 1.4, 1.5, 5.1, 5.2 a 5.3.
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4.1 Monitorovací indikátory 1.1
kód

název

definici NČI

jednotka

zdroj

specifikace OP VK pro 1.1

49.11.0115

Počet podpořených projektů
OP VK prioritní osa 1Počáteční vzdělávání

Celkový počet podpořených projektů
za programy OP VK.

počet

ŘO/ZS

Jedná se o projekty v oblasti 1.1, ke
kterým byl vydán právní akt.

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem - dětí, ţáků

Počet osob v počátečním vzdělávání
- ţáků přímo podpořených jako
cílových skupin v rámci realizace
projektu (ţáci škol, školních
zařízení), kteří byli odběrateli dané
sluţby.

typ

07.41.15

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání - dětí,
ţáků - chlapci

07.41.16

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání - dětí,
ţáků - dívky

z toho
Z toho

výstup

07.41.14

1081

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - neaktivní osoby celkem

15 Indikátor relevantní pouze pro globální granty.

Počet osob v počátečním vzdělávání dětí, ţáků - chlapců přímo
podpořených jako cílových skupin v
rámci realizace projektu (ţáci škol,
školních zařízení), kteří byli odběrateli
dané sluţby.
Počet osob v počátečním vzdělávání dětí, ţáků - dívek přímo podpořených
jako cílových skupin v rámci realizace
projektu (ţáci škol, školních zařízení),
kteří byli odběrateli dané sluţby.
Neaktivní osoby – osoby, které nejsou
zaměstnané, ale současně nesplňují
podmínky pro zařazení mezi osoby
nezaměstnané (nehledají aktivně práci
nebo nejsou připraveny k nástupu do
práce). Např. osoby připravující se na
výkon budoucího povolání apod.

počet

Jedná se o počet zástupců cílových
skupin, kteří byli v rámci projektu
příjemce podpořeni jako osoby vzdělávané
(tj. byli odběrateli vzdělávací
sluţby).

počet

Příjemce

počet

Příjemce

počet

příjemce

způsob dokladování/ zdroj
informací

písemný záznam o
uskutečněné výuce např.
třídní kniha, seznam
přítomných a nepřítomných
osob s podpisem učitele z
kaţdého dne výuky,
prezenční listina z kaţdého
dne výuky

Z toho chlapců

-

-

Z toho dívek

Počet je totoţný s počtem uváděným
k MI 07.41.14., kromě osob, které
studují při zaměstnání

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu.Informace
lze dohledat například v
seznamu zapsaných ţáků do
skupiny dle třídní knihy, ve
školní matrice, nebo v jiných
vnitřních dokumentech školy..
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Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat například v
seznamu zapsaných ţáků do
skupiny dle třídní knihy, ve
školní matrice, nebo v jiných
vnitřních dokumentech školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
k těmto ţákům dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu:Informace
k těmto ţákům lze dohledat
dle školní matriky, nebo jiných
vnitřních dokumentů školy,
Menšiny se uvádějí na
základě dobrovolnosti.

Počet osob, které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory.
Počet podpořených osob v
Kaţdá osoba, která obdrţela podporu,
počátečním vzdělávání (dětí,
se započítává pouze jedenkrát. Ta část
ţáků) - neaktivní osoby ve
vzdělávání či odborné přípravě neaktivních osob, která se připravuje
na výkon budoucího povolání (ţáci
(ţáci, studenti a učni)
základních a středních škol, studenti
vyšších odborných a vysokých škol)

počet

příjemce

Počet je totoţný s počtem uváděným
k MI 07.41.14., kromě osob, které
studují při zaměstnání

1181

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - mladí lidé 15-24 let

Celkový počet osob, mladých lidí ve
věku 15-24 let, kteří v rámci projektu
získali jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela podporu,
se započítává pouze jedenkrát.

počet

příjemce

Počet podpořených ţáků ve věku 1524 let

1251

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) – menšiny

Menšiny - skupiny osob, které se
určitým znakem (národností,
náboţenstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je znevýhodňuje v
přístupu ke zdrojům a na trh práce.

počet

příjemce

Počet podpořených osob, které se
dobrovolně přihlásily k některé
menšině

počet

Počet podpořených ţáků se státním
občanstvím mimo ČR, které škola
Dokládá se česným
vykazuje ve výkazu M8, nebo M9
prohlášením podepsaným
v tabulce XXI – Ţáci podle státního
osobou odpovědnou za
občanství, cizinci podle reţimu pobytu,
realizaci projektu Informace
příjemce
ţáci v postavení azylanta, osoby
k těmto ţákům lze dohledat
poţívající doplňkové ochrany a
dle školní matriky, nebo jiných
účastníka řízení o udělení
vnitřních dokumentů školy
mezinárodní ochrany na území České
(občanství, reţimu pobytu).
republiky podle zvláštního právního
předpisu.

1091

1261

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - migranti

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR,
která zahrnuje nelegální imigranty,
ţadatele o azyl, uznané azylanty,
cizince s uděleným dlouhodobým nebo
trvalým pobytem v ČR.
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1127

1281

1411

1421

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - zdravotně
znevýhodnění

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - ostatní znevýhodněné
skupiny

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - základní ISCED 1 a 2

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - střední ISCED 3

Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona 435/2004
Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické osoby, které
jsou a) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními ve
třetím stupni, b) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními v
prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce vydaným
krajskou pobočkou ÚP uznány
zdravotně znevýhodněnými.
. Osoby s jiným znevýhodněním při
vstupu na trh práce, neţ zahrnují výše
uvedené kategorie (např. ţáci se
speciálními potřebami).

Kategorie dosaţeného vzdělání
základní a niţší střední ISCED 1 a 2

Kategorie dosaţeného vzdělání střední
ISCED 3

počet

počet

počet

počet

příjemce

Definice zdravotního postiţení a
znevýhodnění je definována v § 16
školského zákona pro účely
poskytování vzdělávání a školských
sluţeb. Tato definice je odlišná od
definic zdravotního postiţení a
znevýhodnění pro účely sociálních
právních předpisů či
pracovněprávních předpisů (viz
kapitola výklad pojmů).

příjemce

V oblasti vzdělávání a školských
sluţeb jde zejména o ţáky sociálně
znevýhodněné dle § 16 školského
zákona.

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří mají
zatím nejvyšší dosaţené vzdělání
poskytované základními školami,
základními školami speciálními,
niţším stupněm středních škol
(víceletých gymnázií) a v oborech
vzdělání 1letá a 2letá praktická škola.

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří jiţ mají
dosaţené střední vzdělávání a střední
vzdělání s výučním listem, střední
vzdělávání s maturitní zkouškou,
konzervatoře (mimo posledních dvou
ročníků)

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projekt. Informace
k těmto ţákům lze dohledat
např. dle vyjádření školského
poradenského zařízení.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projekt. Informace
k těmto ţákům lze dohledat
např. dle vyjádření školského
poradenského zařízení,
případně ředitele školy apod.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projekt. Informace
k těmto ţákům lze dohledat
např. dle školní matriky, nebo
jiných vnitřních dokumentů
školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
k těmto ţákům lze dohledat
např. dle školní matriky, nebo
jiných vnitřních dokumentů
školy.

25

Meto d i ka mo n ito ro v ac íc h i nd i ká to r ů OP V K,
ve rze 3 .

1431

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

počet

příjemce

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projekt. Informace
k těmto ţákům lze dohledat
dle např. školní matriky, nebo
jiných vnitřních dokumentů
školy.

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří jiţ mají
dosaţené vzdělání na konzervatoři
(poslední dva ročníky), vyšší odborné
školy, vysoké škole (bakalářské
programy, magisterské programy,
navazující magisterské programy,
doktorské programy).

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
k těmto ţákům lze dohledat
dle školní matriky, nebo jiných
vnitřních dokumentů školy..

Jedná se o počet zástupců cílových
skupin, kteří byli v rámci projektu
podpořeni jako osoby vzdělávané
(tj. byli odběrateli vzdělávací
sluţby).

Písemný záznam o
uskutečněné výuce např.
prezenční listina z kaţdého
dne výuky.

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - vysokoškolské ISCED
5a6

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání

Počet osob celkem - pracovníků v
dalším vzdělávání, které byly v
rámci projektů podpořeny
(výzkumníci, pedagogičtí,
akademičtí a ostatní pracovníci).

počet

počet

07.41.81

Počet podpořených osob v
dalším vzdělávání pedagogických a
akademických pracovníků muţi

Počet osob celkem - pracovníků v
dalším vzdělávání - pedagogických a
akademických pracovníků - muţi, které
byly v rámci projektů podpořeny.

počet

příjemce

07.41.82

Počet podpořených osob v
dalším vzdělávání pedagogických a
akademických pracovníků ţeny

Počet osob celkem - pracovníků v
dalším vzdělávání - pedagogických a
akademických pracovníků - ţeny, které
byly v rámci projektů podpořeny.

počet

příjemce

1441

z toho

07.41.65

Z toho

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - nástavbové studium
ISCED 4

Počet podpořených ţáků, kteří jiţ mají
dosaţené vzdělání v nástavbovém
studiu, zkráceném studium s výučním
listem, zkrácené studium s maturitní
zkouškou.

1042

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - zaměstnaní

Zaměstnaní - fyzické osoby závislé na
příjmu na základě pracovního poměru
nebo obdobného vztahu.

počet

počet

příjemce

Z toho muţů

-

-

Z toho ţen

Uvádí se počet totoţný s 07.41.65.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat např. dle
pracovní smlouvy pracovníka.
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1182

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - mladí lidé 15-24
let

Celkový počet osob - mladí lidé 15-24
let, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá
osoba, která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát.

počet

příjemce

Počet podpořených pedagogických
pracovníků, kteří jsou ve věku do 24
let včetně.

1192

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - starší pracovníci
55-64 let

Celkový počet osob - starší pracovníci
55-64 let, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá
osoba, která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát.

počet

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
jsou ve věku do 55-64 let včetně

1252

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - menšiny

Menšiny - skupiny osob, které se
určitým znakem (národností,
náboţenstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je znevýhodňuje v
přístupu ke zdrojům a na trh práce.

počet

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
se dobrovolně přihlásili k některé
menšině

1262

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - migranti

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR,
která zahrnuje nelegální imigranty,
ţadatele o azyl, uznané azylanty,
cizince s uděleným dlouhodobým nebo
trvalým pobytem v ČR.

počet

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
nemají české občanství.

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - zdravotně
znevýhodnění

Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona 435/2004
Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické osoby, které
jsou a) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními ve
třetím stupni, b) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními v
prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce vydaným
krajskou pobočkou ÚP uznány
zdravotně znevýhodněnými.

1272

počet

příjemce

V souladu se z. č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění pozdějších
předpisů. Počet podpořených
pedagogických pracovníků, kteří mají
průkaz ZTP, ZTP-P.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat např. dle
pracovní smlouvy pracovníka.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat např. dle
pracovní smlouvy pracovníka.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. - dobrovolné
prohlášení podpořeného
pracovníka.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat např. dle
personálních údajů
podpořeného pracovníka
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat např. dle
personálních údajů
podpořeného pracovníka,
případně čestného prohlášení
podpořeného pracovníka.
Zdravotní znevýhodnění se
uvádí na základě
dobrovolnosti.
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1282

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - ostatní
znevýhodněné skupiny

1412

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - základní ISCED 1
a2

1422

1432

1442

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - střední ISCED 3

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání- nástavbové
studium ISCED 4

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - vysokoškolské
ISCED 5 a 6

Osoby s jiným znevýhodněním při
vstupu na trh práce, neţ zahrnují výše
uvedené kategorie

Kategorie dosaţeného vzdělání
základní a niţší střední ISCED 1 a 2.

Kategorie dosaţeného vzdělání střední
ISCED 3

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

počet

počet

počet

počet

počet

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat např. dle
personálních údajů
podpořeného pracovníka.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat např. dle
personálních údajů
podpořeného pracovníka
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat např. dle
personálních údajů
podpořeného pracovníka

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
jsou osoby s jiným znevýhodněním na
trhu práce (např. matky s dětmi do 15
let a samoţivitelé, obyvatelé sociálně
vyloučených lokalit).

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
střední, střední vzdělávání s výučním
listem, střední vzdělávání s maturitní
zkouškou, nebo konzervatoře (mimo
posledních dvou ročníků)

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
nástavbové studium, zkrácené
studium s výučním listem, zkrácené
studium s maturitní zkouškou.

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
konzervatoř (poslední dva ročníky),
vyšší odbornou školu, vysokou školu
(bakalářské programy, magisterské
programy, navazující magisterské
programy, doktorské programy).

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat např. dle
personálních údajů
podpořeného pracovníka

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
konzervatoř (poslední dva ročníky),
vyšší odbornou školu, vysokou školu
(bakalářské programy, magisterské
programy, navazující magisterské
programy, doktorské programy).

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat např. dle
personálních údajů
podpořeného pracovníka
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06.43.10

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů

počet

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů s komponentou
ICT

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů,
ve kterých je problematice
informačních technologií věnován
tematický celek v rozsahu
minimálně 20 a více hodin (dle
oblasti podpory).

počet

Počet podpořených osob poskytovatelé sluţeb

Počet osob poskytujících sluţby
nebo podporující poskytování
sluţeb, které obdrţely jednu nebo
více podpor v rámci přijatých
projektů. Kaţdá osoba, která
obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

počet

z toho
07.41.20

počet

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů,
ve kterých je problematice ţivotního
prostředí věnován tematický celek v
rozsahu minimálně 15-20 % výuky.

Počet nově
06.43.12
vytvořených/inovovaných
produktů s komponentou ŢP

06.43.13

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů,
ve kterých provedené změny v jejich
cílech, obsahu, metodách a formách
zvýšily jejich kvalitu
(nové/inovované vzdělávací
programy, nové vzdělávací moduly,
studijní materiály, pilotní ověřování,
analýzy, studie, syntézy, učební
pomůcky, e-learningové kurzy,
webové portály atd.).

Jedná se o počet nově
vytvořených/inovovaných produktů
určených pro cílovou skupinu a
nově vytvořené/inovované
příjemce
vzniklých/inovovaných v rámci
produkty v jejich hmatatelné
projektu, přičemţ počtem se myslí
podobě
počet druhů nebo souborů nikoliv
počet kusů.
Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných produktů
určených pro cílovou skupinu,
které se minimálně z 15-20% týkají
nově vytvořené/inovované
ŢP, měřeno počtem výukových
příjemce
produkty v jejich hmatatelné
hodin nebo dle jiného kritéria
podobě
(pokud nelze aplikovat kritérium
výukové hodiny), kdy je tato cílová
skupina vzdělávána. Produkt
vznikl/je inovován v rámci projektu.
Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných produktů
určených pro cílovou skupinu, kdy
nově vytvořené/inovované
příjemce je cílová skupina vzdělávána min. produkty v jejich hmatatelné
40 výukových hodin v oblasti ICT.
podobě
Produkt vznikl/je inovován v rámci
projektu.
Jedná se o osoby, které v rámci
projektu poskytují vzdělávací a
ostatní se vzděláváním související
písemný dokad např.
sluţby cílové skupině, např.
smlouva, dohoda o
pedagogický pracovník, lektor,
provedení práce, dohoda o
příjemce
vzdělavatel školitel pedagog
pracovní činnosti, faktura,
volného času, tvůrce výukových
pracovní výkaz, prezenční
materiálů pro cílovou skupinu.
listina z kaţdého dne výuky
Nelze započítat člena realizačního
týmu, který se na projektu podílí
jeho pouhou administrací.
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4.2 Monitorovací indikátory 1.2
kód

typ

49.11.0116

Počet podpořených osob
v počátečním vzdělávání
celkem - dětí, ţáků

definice NČI

jednotka

zdroj

specifikace OP VK pro 1.2

Celkový počet podpořených projektů
za programy OP VK.

počet

ŘO/ZS

Jedná se o projekty v oblasti 1.2, ke
kterým byl vydán právní akt

počet

příjemce

Jedná se o počet zástupců
cílových skupin, kteří byli v rámci
projektu podpořeni jako osoby
vzdělávané v počátečním
vzdělávání (tj. byli odběrateli
vzdělávací sluţby). Rodič je do
indikátoru započítán za
předpokladu, kdy je vytvářen
smysluplný vztah mezi školou
dítětem/ţákem a rodičem (kurzy
pro rodiče, metodické vedení
apod.). Na jedno podpořené dítě
mohou být vykazování max. 2
rodiče, s tím, ţe kaţdý rodič se
započítává zvlášť.

počet

příjemce

počet

příjemce

Počet osob – dětí, ţáků, rodičů
přímo podpořených jako cílových
skupin v rámci realizace projektu
(ţáci škol, školních zařízení), kteří
byli odběrateli dané sluţby.

výstup

07.41.1417

název
Počet podpořených
projektů OP VK prioritní
osa 1- Počáteční
vzdělávání

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání dětí, ţáků - chlapci

07.41.16

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání dětí, ţáků - dívky

z toho

07.41.15

Počet osob v počátečním vzdělávání
- dětí, ţáků - chlapců přímo
podpořených jako cílových skupin v
rámci realizace projektu (ţáci škol,
školních zařízení), kteří byli
odběrateli dané sluţby.
Počet osob v počátečním vzdělávání
- dětí, ţáků - dívek přímo
podpořených jako cílových skupin v
rámci realizace projektu (ţáci škol,
školních zařízení), kteří byli
odběrateli dané sluţby.

způsob dokladování/ zdroj informací

písemný záznam o uskutečněné
výuce/zájmovém vzdělávání a
aktivitách ve volném čase např.
třídní kniha, seznam přítomných a
nepřítomných osob s podpisem
pedagogického pracovníka nebo
pracovníka s dětmi a mládeţí z
kaţdého dne výuky, prezenční listina
z kaţdého dne výuky nebo zájmové
aktivity

z toho chlapců

-

-

z toho dívek

16 Indikátor relevantní pouze pro globální granty.

17 Na tomto indikátoru je na OP 1.2 z důvodu přítomnosti rodičů na projektech zapracována funkce rozpadu bez kontroly tzn., ţe příjemce je oprávněn editovat dosaţenou hodnotu tohoto
nadřízeného monitorovacího indikátoru.
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1081

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků) neaktivní osoby celkem

1091

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků)neaktivní osoby ve
vzdělávání či odborné
přípravě (ţáci, studenti a
učni)

1181

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků)- mladí
lidé 15-24 let

1251

1261

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků)menšiny

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků)migranti

Neaktivní osoby – osoby, které
nejsou zaměstnané, ale současně
nesplňují podmínky pro zařazení
mezi osoby nezaměstnané (nehledají
aktivně práci nebo nejsou připraveny
k nástupu do práce). Např. starobní
důchodci, invalidní důchodci, ţeny
v domácnosti, rentiéři, osoby
připravující se na výkon budoucího
povolání apod.
Počet osob, které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela
podporu, se započítává pouze
jedenkrát. Ta část neaktivních osob,
která se připravuje na výkon
budoucího povolání (ţáci základních
a středních škol, studenti vyšších
odborných a vysokých škol)
Celkový počet osob - mladí lidé 1524 let, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá
osoba, která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát.
Menšiny - skupiny osob, které se
určitým znakem (národností,
náboţenstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je znevýhodňuje v
přístupu ke zdrojům a na trh práce.

Migranti - skupina přistěhovalců
v ČR, která zahrnuje nelegální
imigranty, ţadatele o azyl, uznané
azylanty, cizince s uděleným
dlouhodobým nebo trvalým pobytem
v ČR.

počet

počet

počet

počet

počet

Počet je totoţný s počtem uváděným
k MI 07.41.14., kromě osob, které
studují při zaměstnání.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle třídní knihy,
školní matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.

Počet je totoţný s počtem uváděným
k MI 07.41.14., kromě osob, které
studují při zaměstnání.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu.Informace lze
dohledat například v seznamu
zapsaných ţáků do skupiny, dle třídní
knihy, školní matriky, nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.

Počet podpořených ţáků ve věku 1524 let

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle školní matriky,
nebo jiných vnitřních dokumentů školy.

příjemce

Počet podpořených osob, které se
dobrovolně přihlásily k některé
menšině

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například ve školní matrice,
nebo jiných vnitřních dokumentech
školy. Menšiny se uvádějí na základě
dobrovolnosti.

příjemce

Počet podpořených ţáků se státním
občanstvím mimo ČR, které škola
vykazuje ve výkazu M8, nebo M9
v tabulce XXI – Ţáci podle státního
občanství, cizinci podle reţimu
pobytu, ţáci v postavení azylanta,
osoby poţívající doplňkové ochrany
a účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území
České republiky podle zvláštního
právního předpisu.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle školní matriky,
nebo jiných vnitřních dokumentů školy
(občanství, reţimu pobytu).

příjemce

příjemce

příjemce
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1271

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků)zdravotně znevýhodnění

Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona 435/2004
Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické osoby,
které jsou a) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními ve
třetím stupni, b) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními v
prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce vydaným
krajskou pobočkou ÚP uznány
zdravotně znevýhodněnými.

1281

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků)- ostatní
znevýhodněné skupiny

Osoby s jiným znevýhodněním při
vstupu na trh práce, neţ zahrnují
výše uvedené kategorie (např. ţáci
se speciálními potřebami).

1411

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků)základní ISCED 1 a 2

Kategorie dosaţeného vzdělání
základní a niţší střední ISCED 1 a 2

1421

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků)- střední
ISCED 3

1431

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků)nástavbové studium ISCED
4

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

1441

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků)vysokoškolské ISCED 5 a 6

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

Kategorie dosaţeného vzdělání
střední ISCED 3

počet

počet

počet

počet

počet

počet

příjemce

Definice zdravotního postiţení a
znevýhodnění je definována v § 16
školského zákona pro účely
poskytování vzdělávání a školských
sluţeb. Tato definice je odlišná od
definic zdravotního postiţení a
znevýhodnění pro účely sociálních
právních předpisů či
pracovněprávních předpisů (viz
kapitola výklad pojmů).

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu.Informace lze
dohledat například dle vyjádření
školského poradenského zařízení.

příjemce

V oblasti vzdělávání a školských
sluţeb jde zejména o ţáky sociálně
znevýhodněné dle § 16 školského
zákona.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle vyjádření
školského poradenského zařízení,
případně ředitele školy apod.

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří mají
zatím nejvyšší dosaţené vzdělání
poskytované základními školami,
základními školami speciálními,
niţším stupněm středních škol
(víceletých gymnázií) a v oborech
vzdělání 1letá a 2letá praktická škola

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle školní matriky,
nebo jiných vnitřních dokumentů školy.

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří jiţ
mají dosaţené střední vzdělávání a
střední vzdělání s výučním listem,
střední vzdělávání s maturitní
zkouškou, konzervatoře (mimo
posledních dvou ročníků)

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle školní matriky,
nebo jiných vnitřních dokumentů školy.

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří jiţ
mají dosaţené vzdělání v
nástavbovém studiu, zkráceném
studium s výučním listem, zkrácené
studium s maturitní zkouškou

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle školní matriky,
nebo jiných vnitřních dokumentů školy.

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří jiţ
mají dosaţené vzdělání na
konzervatoři (poslední dva ročníky),
vyšší odborné školy, vysoké škole
(bakalářské programy, magisterské

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle školní matriky,
nebo jiných vnitřních dokumentů školy.
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programy, navazující magisterské
programy, doktorské programy)

Počet podpořených osob v
dalším vzdělávání pedagogických a
akademických pracovníků muţi
Počet podpořených osob v
dalším vzdělávání pedagogických a
akademických pracovníků ţeny

Počet osob celkem - pracovníků v
dalším vzdělávání, které byly v
rámci projektů podpořeny
(výzkumníci, pedagogičtí,
akademičtí a ostatní pracovníci).
Počet osob celkem - pracovníků v
dalším vzdělávání - pedagogických
a akademických pracovníků - muţi,
které byly v rámci projektů
podpořeny.
Počet osob celkem - pracovníků v
dalším vzdělávání - pedagogických
a akademických pracovníků - ţeny,
které byly v rámci projektů
podpořeny.

1042

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - zaměstnaní

Zaměstnaní - fyzické osoby závislé
na příjmu na základě pracovního
poměru nebo obdobného vztahu.

1182

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - mladí lidé 1524 let

Celkový počet osob - mladí lidé 1524 let, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá
osoba, která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát.

1192

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - starší
pracovníci 55-64 let

1252

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - menšiny

07.41.65

z toho

07.41.81

Z toho

07.41.82

Počet podpořených osob
- pracovníků v dalším
vzdělávání

Celkový počet osob – starší
pracovníci 15-24 let, kteří v rámci
projektu získali jakoukoliv formu
podpory. Kaţdá osoba, která
obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.
Menšiny - skupiny osob, které se
určitým znakem (národností,
náboţenstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je znevýhodňuje v
přístupu ke zdrojům a na trh práce.

počet

příjemce

počet

Příjemce

počet

Příjemce

počet

počet

počet

počet

Jedná se o počet zástupců
cílových skupin, kteří byli v rámci
projektu podpořeni jako osoby
vzdělávané (tj. byli odběrateli
vzdělávací služby).

písemný záznam o uskutečněné
výuce např. prezenční listina z
každého dne výuky

Z toho muţů

-

-

Z toho ţen

příjemce

Uvádí se počet totoţný s 07.41.65

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle pracovní
smlouvy pracovníka.

příjemce

Počet podpořených pedagogických
pracovníků, kteří jsou ve věku do 24
let včetně.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle pracovní
smlouvy pracovníka.

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
jsou ve věku do 55-64 let včetně

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle pracovní
smlouvy pracovníka.

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
se dobrovolně přihlásili k některé
menšině

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
dle dobrovolného prohlášení
podpořeného pracovníka.
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1262

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - migranti

1272

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - zdravotně
znevýhodnění

1282

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - ostatní
znevýhodněné skupiny

1412

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - základní
ISCED 1 a 2

1422

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - střední ISCED
3

1432

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - nástavbové
studium ISCED 4

Migranti - skupina přistěhovalců
v ČR, která zahrnuje nelegální
imigranty, ţadatele o azyl, uznané
azylanty, cizince s uděleným
dlouhodobým nebo trvalým pobytem
v ČR.
Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona 435/2004
Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické osoby,
které jsou a) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními ve
třetím stupni, b) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními v
prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce vydaným
krajskou pobočkou ÚP uznány
zdravotně znevýhodněnými..
Osoby s jiným znevýhodněním při
vstupu na trh práce, neţ zahrnují
výše uvedené kategorie (např. ţáci
se speciálními potřebami).

Kategorie dosaţeného vzdělání
základní a niţší střední ISCED 1 a 2,

Kategorie dosaţeného vzdělání
střední ISCED 3

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

počet

počet

počet

počet

počet

počet

Počet podpořených pracovníků, kteří
nemají české občanství.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle personálních
údajů podpořeného pracovníka.

V souladu se z. č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění pozdějších
příjemce
předpisů. Počet podpořených
pedagogických pracovníků, kteří mají
průkaz ZTP, ZTP-P.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například dle personálních údajů
podpořeného pracovníka, případně
čestného prohlášení podpořeného
pracovníka. Údaje o zdravotním
znevýhodnění se uvádí na základě
dobrovolnosti.

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
jsou osoby s jiným znevýhodněním
příjemce na trhu práce (např. matky s dětmi do
15 let a samoţivitelé, obyvatelé
sociálně vyloučených lokalit).
Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
střední, střední vzdělávání s výučním
příjemce
listem, střední vzdělávání s maturitní
zkouškou, nebo konzervatoře (mimo
posledních dvou ročníků)
Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
nástavbové studium, zkrácené
příjemce
studium s výučním listem, zkrácené
studium s maturitní zkouškou

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
konzervatoř (poslední dva ročníky),
vyšší odbornou školu, vysokou školu
(bakalářské programy, magisterské
programy, navazující magisterské
programy, doktorské programy)

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle personálních
údajů podpořeného pracovníka.
Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle personálních
údajů podpořeného pracovníka.
Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle personálních
údajů podpořeného pracovníka.
Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle personálních
údajů podpořeného pracovníka.
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z toho

1442

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - vysokoškolské
ISCED 5 a 6

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

počet

07.41.20

Počet podpořených osob
- poskytovatelé sluţeb

Počet osob poskytujících sluţby
nebo podporující poskytování
sluţeb, které obdrţely jednu nebo
více podpor v rámci přijatých
projektů. Kaţdá osoba, která
obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

06.12.00

Počet ţáků se
speciálními vzdělávacími
potřebami začleněných
do integrovaných tříd

Počet ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
začleněných do integrovaných
tříd, jimţ byla poskytnuta podpora
v rámci realizace projektu

počet

Počet chlapců se speciálními
Počet ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami začleněných
vzdělávacími potřebami
do integrovaných tříd, jimţ byla
začleněných do
poskytnuta podpora v rámci realizace
integrovaných tříd - chlapci
projektu.

počet

06.12.01

počet

Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
konzervatoř (poslední dva ročníky),
příjemce vyšší odbornou školu, vysokou školu
(bakalářské programy, magisterské
programy, navazující magisterské
programy, doktorské programy)

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle personálních
údajů podpořeného pracovníka.

Jedná se o osoby, které v rámci
projektu poskytují vzdělávací a
ostatní se vzděláváním související
sluţby cílové skupině, např.
písemný dokad např. smlouva,
pedagogický pracovník, lektor,
dohoda o provedení práce, dohoda o
příjemce
vzdělavatel školitel pedagog
pracovní činnosti, faktura, pracovní
volného času, tvůrce výukových
výkaz, prezenční listina z kaţdého
materiálů pro cílovou skupinu.
dne výuky
Nelze započítat člena realizačního
týmu, který se na projektu podílí
jeho pouhou administrací.
Jedná se o počet dětí a ţáků se
speciálními vzdělávacími
potřebami, kteří jsou začleněni do
integrovaných tříd v běţných
školách a kteří byli v rámci
projektu podpořeni
prostřednictvím absolvování
písemný záznam o uskutečněné
vzdělávací akce jako osoby
výuce např. třídní kniha, seznam
vzdělávané (tj. byli odběrateli
přítomných a nepřítomných osob s
příjemce
vzdělávací sluţby) v počátečním
podpisem učitele z kaţdého dne
vzdělávání nebo byli v rámci
výuky, prezenční listina z kaţdého
projektu podpořeni
dne výuky
prostřednictvím realizace
podpůrných opatření (doučování,
podpora asistenta pedagoga, IVP
apod.) jako osoby vzdělávané (tj.
byli odběrateli vzdělávací sluţby) v
počátečním vzdělávání.

příjemce

-

z toho chlapců
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Z toho

06.12.02

Počet ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
začleněných do
integrovaných tříd - dívky

Počet dívek se speciálními
vzdělávacími potřebami začleněných
do integrovaných tříd, jimţ byla
poskytnuta podpora v rámci realizace
projektu.
Neaktivní osoby – osoby, které
nejsou zaměstnané, ale současně
nesplňují podmínky pro zařazení
mezi osoby nezaměstnané (nehledají
aktivně práci nebo nejsou připraveny
k nástupu do práce). Např. starobní
důchodci, invalidní důchodci, ţeny
v domácnosti, rentiéři, osoby
připravující se na výkon budoucího
povolání apod.
Počet osob, které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela
podporu, se započítává pouze
jedenkrát. Ta část neaktivních osob,
která se připravuje na výkon
budoucího povolání (ţáci základních
a středních škol, studenti vyšších
odborných a vysokých škol)

1083

Počet podpořených osob ţáků se SVP začleněných
do integrovaných tříd neaktivní osoby celkem

1093

Počet podpořených osob ţáků se SVP začleněných
do integrovaných tříd neaktivní osoby ve
vzdělávání či odborné
přípravě (ţáci, studenti a
učni)

1183

Počet podpořených osobţáků se SVP začleněných
do integrovaných tříd mladí lidé 15-24 let

Celkový počet osob - mladí lidé 1524 let, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá
osoba, která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát.

Počet podpořených osob ţáků se SVP začleněných
do integrovaných tříd menšiny

Menšiny - skupiny osob, které se
určitým znakem (národností,
náboţenstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je znevýhodňuje v
přístupu ke zdrojům a na trh práce.

1253

počet

počet

počet

počet

počet

Příjemce

příjemce

příjemce

příjemce

příjemce

-

Z toho dívek

Počet je totoţný s počtem uváděným
k MI 06.12.00.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle seznamu
zapsaných ţáků do skupiny, dle třídní
knihy, školní matriky, nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.

Počet je totoţný s počtem uváděným
k MI 06.12.00.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle seznamu
zapsaných ţáků do skupiny, dle třídní
knihy, školní matriky, nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.

Počet podpořených ţáků ve věku 1524 let

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle školní matriky,
nebo jiných vnitřních dokumentů školy.

Počet podpořených osob, které se
dobrovolně přihlásily k některé
menšině

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle školní matriky,
nebo jiných vnitřních dokumentů školy,
Menšiny se uvádějí na základě
dobrovolnosti.
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Počet podpořených osob ţáků se SVP začleněných
do integrovaných tříd migranti

Migranti - skupina přistěhovalců
v ČR, která zahrnuje nelegální
imigranty, ţadatele o azyl, uznané
azylanty, cizince s uděleným
dlouhodobým nebo trvalým pobytem
v ČR.

1273

Počet podpořených osob ţáků se SVP začleněných
do integrovaných tříd zdravotně znevýhodnění

Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona 435/2004
Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické osoby,
které jsou a) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními ve
třetím stupni, b) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními v
prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce vydaným
krajskou pobočkou ÚP uznány
zdravotně znevýhodněnými.

1283

Počet podpořených osob ţáků se SVP začleněných
do integrovaných tříd ostatní znevýhodněné
skupiny

1263

1413

Počet podpořených osob ţáků se SVP začleněných
do integrovaných tříd základní ISCED 1 a 2

Osoby s jiným znevýhodněním při
vstupu na trh práce, neţ zahrnují
výše uvedené kategorie (např. ţáci
se speciálními potřebami).

Kategorie dosaţeného vzdělání
základní a niţší střední ISCED 1 a 2,

počet

počet

počet

počet

příjemce

Počet podpořených ţáků se státním
občanstvím mimo ČR, které škola
vykazuje ve výkazech. Ţáci podle
státního občanství, cizinci podle
reţimu pobytu, ţáci v postavení
azylanta, osoby poţívající doplňkové
ochrany a účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území
České republiky podle zvláštního
právního předpisu.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze
dohledat například dle školní matriky,
výkazů, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy (občanství, reţimu
pobytu).

příjemce

Definice zdravotního postiţení a
znevýhodnění je definována v § 16
školského zákona pro účely
poskytování vzdělávání a školských
sluţeb. Tato definice je odlišná od
definic zdravotního postiţení a
znevýhodnění pro účely sociálních
právních předpisů či
pracovněprávních předpisů (viz
kapitola výklad pojmů).

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například dle vyjádření školského
poradenského zařízení.

Ţáci se sociálním znevýhodněním
dle metodiky MI (viz kap. Výklad
pojmů):

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například dle vyjádření školského
poradenského zařízení, případně
ředitele školy (v případě ţáků se
sociálním znevýhodněním).

příjemce

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří mají
zatím nejvyšší dosaţené vzdělání
Dokládá se česným prohlášením
poskytované základními školami,
podepsaným osobou odpovědnou za
základními školami speciálními,
realizaci projektu. Informace lze získat
niţším stupněm středních škol
například dle školní matriky, nebo jiných
(víceletých gymnázií) a v oborech
vnitřních dokumentů školy.
vzdělání 1letá a 2letá praktická škola
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Počet ţáků se
speciálními vzdělávacími
potřebami zařazených do
běţných tříd

Počet ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
zařazených do běţných tříd, jimţ
byla poskytnuta podpora v rámci
realizace projektu.

počet

Jedná se o počet dětí a ţáků se
speciálními vzdělávacími
potřebami, kteří jsou začleněny do
běţných tříd škol hlavního
písemný záznam v dokumentech
vzdělávacího proudu a kteří byli v
školy, např. v katalogovém listu ţáka
rámci projektu podpořeni
příjemce
prokazující realizaci podpůrných
prostřednictvím realizace
opatření (doučování, podpora
podpůrných opatření (doučování,
asistenta pedagoga, IVP apod.)
podpora asistenta pedagoga, IVP
apod.) jako osoby vzdělávané (tj.
byli odběrateli vzdělávací sluţby) v
počátečním vzdělávání.

06.12.11

Počet ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
integrovaných do běţných
tříd - chlapci

Počet chlapců se speciálními
vzdělávacími potřebami zařazených
do běţných tříd, jimţ byla poskytnuta
podpora v rámci realizace projektu.

počet

Příjemce

06.12.12

Počet ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
integrovaných do běţných
tříd - dívky

Počet dívek se speciálními
vzdělávacími potřebami zařazených
do běţných tříd, jimţ byla poskytnuta
podpora v rámci realizace projektu.

počet

příjemce

z toho

06.12.1018

1094

Počet podpořených osob ţáků se SVP zařazených
do běţných tříd - neaktivní
osoby ve vzdělávání či
odborné přípravě (ţáci,
studenti a učni)

Z toho

1084

Počet podpořených osob ţáků se SVP zařazených
do běţných tříd - neaktivní
osoby celkem

Neaktivní osoby – osoby, které
nejsou zaměstnané, ale současně
nesplňují podmínky pro zařazení
mezi osoby nezaměstnané (nehledají
aktivně práci nebo nejsou připraveny
k nástupu do práce). Např. starobní
důchodci, invalidní důchodci, ţeny
v domácnosti, rentiéři, osoby
připravující se na výkon budoucího
povolání apod.
Počet osob, které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela
podporu, se započítává pouze
jedenkrát. Ta část neaktivních osob,
která se připravuje na výkon
budoucího povolání (ţáci základních

počet

počet

příjemce

příjemce

-

Z toho

-

z toho

Počet je totoţný s počtem uváděným
k MI 06.12.10.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například dle třídní knihy nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.

Počet je totoţný s počtem uváděným
k MI 06.12.10.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například dle třídní knihy nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.

18 Tento monitorovací indikátor není relevantní pro grantové projekty prvních globálních grantů.
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a středních škol, studenti vyšších
odborných a vysokých škol)

1184

Počet podpořených osob ţáků se SVP zařazených
do běţných tříd- mladí lidé
15-24 let

1254

Počet podpořených osob ţáků se SVP zařazených
do běţných tříd - menšiny

Celkový počet osob - mladí lidé 1524 let, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá
osoba, která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát.
Menšiny - skupiny osob, které se
určitým znakem (národností,
náboţenstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je znevýhodňuje v
přístupu ke zdrojům a na trh práce.
Migranti - skupina přistěhovalců
v ČR, která zahrnuje nelegální
imigranty, ţadatele o azyl, uznané
azylanty, cizince s uděleným
dlouhodobým nebo trvalým pobytem
v ČR.

1264

Počet podpořených osob ţáků se SVP zařazených
do běţných tříd - migranti

1274

Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona 435/2004
Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické osoby,
Počet podpořených osob které jsou a) orgánem sociálního
ţáků se SVP zařazených
zabezpečení uznány invalidními ve
do běţných tříd - zdravotně
třetím stupni, b) orgánem sociálního
znevýhodnění
zabezpečení uznány invalidními v
prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce vydaným
krajskou pobočkou ÚP uznány
zdravotně znevýhodněnými.

1284

Počet podpořených osob ţáků se SVP zařazených
do běţných tříd - ostatní
znevýhodněné skupiny

Osoby s jiným znevýhodněním při
vstupu na trh práce, neţ zahrnují
výše uvedené kategorie (např. ţáci
se speciálními potřebami).

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
dle školní matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.
Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
dle školní matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy, Menšiny se uvádějí
na základě dobrovolnosti.

počet

příjemce

Počet podpořených ţáků ve věku 1524 let.

počet

příjemce

Počet podpořených osob, které se
dobrovolně přihlásily k některé
menšině.

příjemce

Počet podpořených ţáků se státním
občanstvím mimo ČR, které škola
vykazuje ve výkazech. Ţáci podle
státního občanství, cizinci podle
reţimu pobytu, ţáci v postavení
azylanta, osoby poţívající doplňkové
ochrany a účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území
České republiky podle zvláštního
právního předpisu.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu dle školní matriky,
výkazů, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy (občanství, reţimu
pobytu).

příjemce

Definice zdravotního postiţení a
znevýhodnění je definována v § 16
školského zákona pro účely
poskytování vzdělávání a školských
sluţeb. Tato definice je odlišná od
definic zdravotního postiţení a
znevýhodnění pro účely sociálních
právních předpisů či
pracovněprávních předpisů (viz
kapitola výklad pojmů).

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například dle vyjádření školského
poradenského zařízení.

příjemce

Ţáci se sociálním znevýhodněním
dle metodiky MI (viz kap. Výklad
pojmů)

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu.. Informace lze získat
např. na základě vyjádření školského
poradenského zařízení, případně

počet

počet

počet
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ředitele školy (v případě ţáků se
sociálním znevýhodněním).

1414

z toho

06.43.10

06.43.12

Počet podpořených osob ţáků se SVP zařazených
do běţných tříd - základní
ISCED 1 a 2

Kategorie dosaţeného vzdělání
základní a niţší střední ISCED 1 a 2

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých provedené
změny v jejich cílech, obsahu,
metodách a formách zvýšily jejich
Počet nově
kvalitu (nové/inovované
vytvořených/inovovaných
vzdělávací programy, nové
produktů
vzdělávací moduly, studijní
materiály, pilotní ověřování,
analýzy, studie, syntézy, učební
pomůcky, e-learningové kurzy,
webové portály atd.).

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů s komponentou
ŢP

Počet nově
vytvořených/inovovaných
06.43.13
produktů s komponentou
ICT

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých je
problematice ţivotního prostředí
věnován tematický celek v
rozsahu minimálně 15-20 % výuky.

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých je
problematice informačních
technologií věnován tematický
celek v rozsahu minimálně 20 a
více hodin (dle oblasti podpory).

počet

počet

počet

počet

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří mají
zatím nejvyšší dosaţené vzdělání
poskytované základními školami,
základními školami speciálními,
niţším stupněm středních škol
(víceletých gymnázií) a v oborech
vzdělání 1letá a 2letá praktická škola

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
dle školní matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.

příjemce

Jedná se o počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů určených pro cílovou
skupinu a vzniklých/inovovaných
v rámci projektu, přičemţ počtem
se myslí počet druhů nebo
souborů, nikoliv počet kusů.

nově vytvořené produkty v jejich
hmatatelné podobě

příjemce

příjemce

Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných
produktů, určených pro cílovou
skupinu, které se z minimálně 1520% výuky týkají ŢP, měřeno
počtem výukových hodin (pokud
nelze aplikovat kritérium dle
výukové hodiny), kdy je cílová
skupina vzdělávána. Produkt
vznikl/je inovován v rámci
projektu.
Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných
produktů, určených pro cílovou
skupinu, kdy je cílová skupina
vzdělávána min. 40 výukových
hodin v oblasti ICT. Produkt
vznikl/je inovován v rámci
projektu.

nově vytvořené produkty v jejich
hmatatelné podobě

nově vytvořené produkty v jejich
hmatatelné podobě
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Počet nově
Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných
vytvořených/inovovaných
produktů výhradně
06.43.19
produktů výhradně zaměřených na
zaměřených na ţáky se
ţáky se speciálními vzdělávacími
speciálními vzdělávacími
potřebami.
potřebami

počet

příjemce

Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných
produktů, určených pro cílovou
skupinu dětí/ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Produkt
vznikl/je inovován v rámci
projektu.

nově vytvořené produkty v jejich
hmatatelné podobě
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4.3 Monitorovací indikátory 1.3
kód

název

definice NČI

jednotka

zdroj

specifikace OP VK pro 1.3

49.11.0119

Počet podpořených
projektů OP VK prioritní
osa 1- Počáteční
vzdělávání

Celkový počet podpořených projektů za
programy OP VK

počet

ŘO/ZS

Jedná se o projekty v oblasti 1.3, ke
kterým byl vydán právní akt.

počet

Jedná se o zástupce cílových
příjemce skupin, kteří byli v rámci projektu
podpořeni jako osoby vzdělávané.

počet

Příjemce

počet

Příjemce

způsob dokladování/ zdroj
informací

písemný záznam o
uskutečněné výuce např.
prezenční listina z kaţdého
dne výuky

Z toho muţů

-

z toho

Počet osob (klientů sluţeb), které obdrţely
jednu nebo více podpor v rámci přijatých
projektů. V případech, kdy je podpořené
Počet podpořených osob
07.41.10
osobě poskytnuto více odlišných/na sebe
- klienti sluţeb
nenavazujících podpor v rámci jednoho
projektu, je tato osoba započítána tolikrát,
kolik podpor jí bylo poskytnuto.
Počet osob (klientů sluţeb-muţi), které obdrţely
jednu nebo více podpor v rámci přijatých
projektů. V případech, kdy je podpořené osobě
Počet podpořených osob 07.41.11
poskytnuto více odlišných/na sebe
klienti sluţeb - muţi
nenavazujících podpor v rámci jednoho
projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Počet osob (klientů sluţeb-ţeny), které obdrţely
jednu nebo více podpor v rámci přijatých
projektů. V případech, kdy je podpořené osobě
Počet podpořených osob 07.41.12
poskytnuto více odlišných/na sebe
klienti sluţeb - ţeny
nenavazujících podpor v rámci jednoho
projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

Z toho

výstup

typ

1045

Počet podpořených osob klienti sluţeb - zaměstnaní

Zaměstnaní - fyzické osoby závislé na příjmu
na základě pracovního poměru nebo
obdobného vztahu.

počet

příjemce

-

z toho ţen

Uvádí se počet totoţný s 07.41.10.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
např. v pracovní smlouvě
pracovníka, či jiných
relevantních dokumentech
organizace.

19 Indikátor relevantní pouze pro globální granty.
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1185

Počet podpořených osob klienti sluţeb - mladí lidé
15-24 let

Celkový počet osob - mladí lidé 15-24 let, které
v rámci projektu získaly jakoukoliv formu
podpory. Kaţdá osoba, která obdrţela podporu,
se započítává pouze jedenkrát.

počet

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
jsou ve věku do 24 let včetně.

1195

Počet podpořených osob klienti sluţeb - starší
pracovníci 55-64 let

Celkový počet osob - starší pracovníci 55-64
let, které v rámci projektu získaly jakoukoliv
formu podpory. Kaţdá osoba, která obdrţela
podporu, se započítává pouze jedenkrát.

počet

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
jsou ve věku do 55-64 let včetně.

1255

Počet podpořených osob klienti sluţeb - menšiny

Menšiny - skupiny osob, které se určitým
znakem (národností, náboţenstvím, jazykem,
kulturními zvyky apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je znevýhodňuje v přístupu
ke zdrojům a na trh práce.

počet

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
se dobrovolně přihlásili k některé
menšině

1265

Počet podpořených osob klienti sluţeb - migranti

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR, která
zahrnuje nelegální imigranty, ţadatele o azyl,
uznané azylanty, cizince s uděleným
dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR.

počet

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
nemají české občanství.

Počet podpořených osob klienti sluţeb - zdravotně
znevýhodnění

Do kategorie zdravotně znevýhodněných
kategorie patří v souladu s par. 67 zákona
435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické osoby, které jsou a)
orgánem sociálního zabezpečení uznány
invalidními ve třetím stupni, b) orgánem
sociálního zabezpečení uznány invalidními v
prvním nebo druhém stupni, c) rozhodnutím
Úřadu práce vydaným krajskou pobočkou ÚP
uznány zdravotně znevýhodněnými.

příjemce

V souladu se z. č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění pozdějších
předpisů. Počet podpořených
pedagogických pracovníků, kteří
mají průkaz ZTP, ZTP-P.

1275

počet

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat např. v pracovní
smlouvě pracovníka, či jiných
relevantních dokumentech
organizace.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat např. v pracovní
smlouvě pracovníka, či jiných
relevantních dokumentech
organizace.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat na základně
dobrovolného prohlášení
podpořeného pracovníka.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
např. v pracovní smlouvě
pracovníka, či jiných
relevantních dokumentech
organizace.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat např. z pracovní
smlouvy pracovníka,
personálních údajů
podpořeného pracovníka, či
jiných relevantních
dokumentech
organizace.Údaje o
zdravotním znevýhodnění se
uvádí na základě
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dobrovolnosti.

1285

1415

Počet podpořených osob klienti sluţeb - ostatní
znevýhodněné skupiny

Počet podpořených osob klienti sluţeb - základní
ISCED 1 a 2

1425

Počet podpořených osob klienti sluţeb - střední
ISCED 3

1435

Počet podpořených osob klienti sluţeb - nástavbové
studium ISCED 4

1445

Počet podpořených osob klienti sluţeb vysokoškolské ISCED 5 a 6

Osoby s jiným znevýhodněním při vstupu na trh
práce, neţ zahrnují výše uvedené kategorie
(např. ţáci se speciálními potřebami).

Kategorie dosaţeného vzdělání základní a niţší
střední ISCED 1 a 2.

Kategorie dosaţeného vzdělání střední ISCED
3

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

Kategorie dosaţeného vzdělání vysokoškolské
ISCED 5 a 6

počet

Počet podpořených pracovníků, kteří
jsou osoby s jiným znevýhodněním
příjemce
na trhu práce (např. matky s dětmi
do 15 let a samoţivitelé, obyvatelé
sociálně vyloučených lokalit).

počet

Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
střední, střední vzdělávání
příjemce s výučním listem, střední vzdělávání
s maturitní zkouškou, nebo
konzervatoře (mimo posledních dvou
ročníků).

počet

Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
střední, střední vzdělávání
příjemce s výučním listem, střední vzdělávání
s maturitní zkouškou, nebo
konzervatoře (mimo posledních dvou
ročníků).

počet

Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
nástavbové studium, zkrácené
příjemce
studium s výučním listem, zkrácené
studium s maturitní zkouškou

počet

Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
konzervatoř (poslední dva ročníky),
příjemce vyšší odbornou školu, vysokou školu
(bakalářské programy, magisterské
programy, navazující magisterské
programy, doktorské programy)

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze nalézt např. v pracovní
smlouvě pracovníka, či jiných
relevantních dokumentech
organizace.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze nalézt např. v pracovní
smlouvě pracovníka, či jiných
relevantních dokumentech
organizace.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze nalézt např. v pracovní
smlouvě pracovníka, či jiných
relevantních dokumentech
organizace.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze nalézt např. v pracovní
smlouvě pracovníka, či jiných
relevantních dokumentech
organizace.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze nalézt např. v pracovní
smlouvě pracovníka, či jiných
relevantních dokumentech
organizace.
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Jedná se o počet podpořených osob
z cílových skupin, které splnili
podmínku úspěšnosti stanovenou v
ţádosti (např. sloţily zkoušku, prošly
testem apod.) Hodnota indikátoru
dosahuje maximálně hodnoty
indikátoru 07.41.10.

počet

příjemce

počet

Jedná se o počet podpořených osob
– muţů- z cílových skupin, které
splnili podmínku úspěšnosti
stanovenou v ţádosti (např. sloţily
příjemce
zkoušku, prošly testem apod.)
Hodnota indikátoru dosahuje
maximálně hodnoty indikátoru
07.41.10.

počet

Jedná se o počet podpořených osobmuţů - z cílových skupin, které splnili
podmínku úspěšnosti stanovenou v
příjemce ţádosti (např. sloţily zkoušku, prošly
testem apod.) Hodnota indikátoru
dosahuje maximálně hodnoty
indikátoru 07.41.10.

písemný doklad o úspěšnosti
např. certifikát, účastnický list,
osvědčení, vysvědčení apod.
schválené v ţádosti

z toho

Celkový počet úspěšně podpořených osob,
které obdrţely jednu nebo více podpor v rámci
přijatých projektů, a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným způsobem.
Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z
rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny
prospěch, podpora můţe mít formu např.
Počet úspěšně
07.46.00
vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu,
podpořených osob
stáţe, odborné konzultace, poradenství,
výcviku, školení, odborné praxe apod. V
případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto
více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v
rámci jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.
Celkový počet úspěšně podpořených osob muţi, které obdrţely jednu nebo více podpor
v rámci přijatých projektů, a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným způsobem.
Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z
rozpočtu projektu, ze které mají cílové
skupiny prospěch, podpora můţe mít formu
Počet úspěšně
07.46.01
např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního
podpořených osob - muţi
kurzu, stáţe, odborné konzultace,
poradenství, výcviku, školení, odborné
praxe apod. V případech, kdy je podpořené
osobě poskytnuto více odlišných/na sebe
nenavazujících podpor v rámci jednoho
projektu, je tato osoba započítána tolikrát,
kolik podpor jí bylo poskytnuto.
Celkový počet úspěšně podpořených osob ţeny, které obdrţely jednu nebo více podpor
v rámci přijatých projektů, a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným způsobem.
Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z
rozpočtu projektu, ze které mají cílové
Počet úspěšně
skupiny prospěch, podpora můţe mít formu
07.46.02
podpořených osob - ţeny
např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního
kurzu, stáţe, odborné konzultace,
poradenství, výcviku, školení, odborné
praxe apod. V případech, kdy je podpořené
osobě poskytnuto více odlišných/na sebe
nenavazujících podpor v rámci jednoho
projektu, je tato osoba započítána tolikrát,
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kolik podpor jí bylo poskytnuto.

07.41.20

06.43.10

Počet podpořených osob
- poskytovatelé sluţeb

Počet osob poskytujících sluţby nebo
podporující poskytování sluţeb, které
obdrţely jednu nebo více podpor v rámci
přijatých projektů. Kaţdá osoba, která
obdrţela podporu, se započítává pouze
jedenkrát.

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů, ve
kterých provedené změny v jejich cílech,
obsahu, metodách a formách zvýšily jejich
kvalitu (nové/inovované vzdělávací
programy, nové vzdělávací moduly, studijní
materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie,
syntézy, učební pomůcky, e-learningové
kurzy, webové portály atd.).

počet

jedná se o osoby, které v rámci
projektu poskytují vzdělávací a
ostatní navazující, se vzděláváním
související sluţby cílové skupině,
příjemce
např. pedagogický pracovník,
lektor, vzdělavatel, školitel,
pedagog volného času, tvůrce
výukových materiálů pro cílovou
skupinu

písemný doklad např.
smlouva, dohoda o
provedení práce, dohoda o
pracovní činnosti, faktura,
pracovní výkaz, prezenční
listina z kaţdého dne výuky

počet

Jedná se o počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů určených pro cílovou
skupinu a vzniklých/inovovaných
v rámci projektu, přičemţ počtem
se myslí počet druhů nebo
souborů, nikoliv počet kusů.

nově vytvořené produkty v
jejich hmatatelné podobě

příjemce

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů, ve
kterých je problematice ţivotního prostředí
věnován tematický celek v rozsahu
minimálně 15-20 % výuky.

počet

příjemce

Počet nově
vytvořených/inovovaných
06.43.13
produktů s komponentou
ICT

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů, ve
kterých je problematice informačních
technologií věnován tematicky celek v
rozsahu minimálně 20 a více hodin (dle
oblasti podpory).

počet

příjemce

z toho

Počet nově
vytvořených/inovovaných
06.43.12
produktů s komponentou
ŢP

Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných
produktů, určených pro cílovou
skupinu, které se z minimálně 1520% výuky týkají ŢP, měřeno
počtem výukových hodin (pokud
nelze aplikovat kritérium dle
výukové hodiny), kdy je cílová
skupina vzdělávána. Produkt
vznikl/je inovován v rámci
projektu.
Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných
produktů, určených pro cílovou
skupinu, kdy je cílová skupina
vzdělávána min. 40 výukových
hodin v oblasti ICT. Produkt
vznikl/je inovován v rámci
projektu.

nově vytvořené produkty v
jejich hmatatelné podobě

nově vytvořené produkty v
jejich hmatatelné podobě
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Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů výhradně
06.43.19
zaměřených na ţáky se
speciálními vzdělávacími
potřebami

celkový počet vytvořených/inovovaných
produktů výhradně zaměřených na ţáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.

počet

příjemce

Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných
produktů, určených pro cílovou
skupinu dětí/ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Produkt
vznikl/je inovován v rámci
projektu.

nově vytvořené produkty v
jejich hmatatelné podobě
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4.4 Monitorovací indikátory 1.4
INDIVIDUALIZACE
kód

typ

z toho

jednotka

zdroj

specifikace OP VK pro 1.4,
šablony I/1, II/1, III/1, IV/1, V/1

způsob dokladování
kopie z třídní knihy, nebo
ze zvláštní třídní knihy (list
Seznam zapsaných ţáků),
kde proběhla
individualizace

Počet osob v počátečním vzdělávání - ţáků přímo
podpořených jako cílových skupin v rámci realizace
projektu (ţáci škol, školních zařízení), kteří byli
odběrateli dané sluţby.

počet

příjemce

Počet osob v počátečním vzdělávání - dětí, ţáků Počet podpořených osob v
chlapců přímo podpořených jako cílových skupin v rámci
07.41.15 počátečním vzdělávání realizace projektu (ţáci škol, školních zařízení), kteří byli
dětí, ţáků - chlapci
odběrateli dané sluţby.

počet

příjemce

- z toho počet chlapců

Počet osob v počátečním vzdělávání - dětí, ţáků - dívek
Počet podpořených osob v
přímo podpořených jako cílových skupin v rámci
07.41.16 počátečním vzdělávání realizace projektu (ţáci škol, školních zařízení), kteří byli
dětí, ţáků - dívky
odběrateli dané sluţby.

počet

příjemce

- z toho počet dívek

Počet podpořených osob
v počátečním vzdělávání
celkem - dětí, ţáků

Počet ţáků se
speciálními vzdělávacími
potřebami zařazených do
běţných tříd

Počet ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
zařazených do běţných tříd, jimţ byla poskytnuta
podpora v rámci realizace projektu

počet

Počet ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, kteří
byli začleněni do běţných
tříd a zároveň byli podpořeni
příjemce
prostřednictvím realizace
podpůrných opatření
(skupinová výuka, nebo nový
povinný nebo volitelný
předmět).

Počet ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
06.12.11
integrovaných do běţných
tříd - chlapci

Počet chlapců se speciálními vzdělávacími potřebami
zařazených do běţných tříd, jimţ byla poskytnuta
podpora v rámci realizace projektu

počet

příjemce

- z toho počet chlapců

Počet ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
06.12.12
integrovaných do běţných
tříd - dívky

Počet dívek se speciálními vzdělávacími potřebami
zařazených do běţných tříd, jimţ byla poskytnuta
podpora v rámci realizace projektu

počet

příjemce

- z toho počet dívek

06.12.10

z toho

definice NČI

Počet ţáků (kromě ţáků se
SVP), kteří se vzdělávali
formou skupinové výuky,
s dalším učitelem při výuce,
nebo v nově vytvořeném
povinném nebo volitelném
předmětu.

07.41.14

výstup

název

čestné prohlášení
statutárního zástupce o
tom, ţe uvedené počty
ţáků se SVP jsou na místě
doloţitelné (ke kontrole na
místě pak musí být
k dispozici podklady např.
Katalogový list ţáka)
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INOVACE
kód

typ

název

jednotka

zdroj

specifikace OP VK pro 1.4,
šablony I/2, II/2, III/2, IV/2, V/2,
VI/2

způsob dokladování
kopie z třídní knihy, nebo
ze zvláštní třídní knihy (list
Seznam zapsaných ţáků),
kde proběhla
individualizace (pokud se
materiály budou ověřovat
ve více třídách, je třeba
doloţit tyto doklady ze
všech tříd, kde ověřování
proběhlo)

Počet osob v počátečním vzdělávání - ţáků přímo
podpořených jako cílových skupin v rámci realizace
projektu (ţáci škol, školních zařízení), kteří byli
odběrateli dané sluţby.

počet

příjemce

Počet ţáků, kromě ţáků se
SVP, kteří se vzdělávali na
hodině, při které došlo
k ověřování nově
vytvořených nebo
inovovaných vzdělávacích
materiálů.

Počet podpořených osob v
07.41.15 počátečním vzdělávání dětí, ţáků - chlapci

Počet osob v počátečním vzdělávání - dětí, ţáků chlapců přímo podpořených jako cílových skupin v
rámci realizace projektu (ţáci škol, školních zařízení),
kteří byli odběrateli dané sluţby.

počet

příjemce

- z toho počet chlapců

Počet podpořených osob v
07.41.16 počátečním vzdělávání dětí, ţáků - dívky

Počet osob v počátečním vzdělávání - dětí, ţáků - dívek
přímo podpořených jako cílových skupin v rámci
realizace projektu (ţáci škol, školních zařízení), kteří
byli odběrateli dané sluţby.

počet

příjemce

- z toho počet dívek

Počet ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
zařazených do běţných tříd, jimţ byla poskytnuta
podpora v rámci realizace projektu

počet

Počet ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, kteří
jsou začleněny do běţných
tříd, ve kterých došlo
příjemce
k ověřování nově
vytvořených nebo
inovovaných vzdělávacích
materiálů…

Počet chlapců se speciálními vzdělávacími potřebami
zařazených do běţných tříd, jimţ byla poskytnuta
podpora v rámci realizace projektu

počet

příjemce

- z toho počet chlapců

Počet dívek se speciálními vzdělávacími potřebami
zařazených do běţných tříd, jimţ byla poskytnuta
podpora v rámci realizace projektu

počet

příjemce

- z toho počet dívek

Počet podpořených osob
v počátečním vzdělávání
celkem - dětí, ţáků

z toho

07.41.14

výstup

definice NČI

06.12.10

z toho

06.12.11

06.12.12

Počet ţáků se
speciálními vzdělávacími
potřebami zařazených do
běţných tříd
Počet ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
integrovaných do běţných
tříd - chlapci
Počet ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
integrovaných do běţných
tříd - dívky

čestné prohlášení
statutárního zástupce o
tom, ţe uvedené počty
ţáků se SVP jsou na místě
doloţitelné (ke kontrole na
místě pak musí být
k dispozici podklady např.
Katalogový list ţáka)
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06.43.10

Celkový počet nově vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých provedené změny v jejich
Počet nově
cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich
vytvořených/inovovaných kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, nové
produktů
vzdělávací moduly, studijní materiály, pilotní
ověřování, analýzy, studie, syntézy, učební
pomůcky, e-learningové kurzy, webové portály atd.).

počet

příjemce

Počet celých sad nově
vytvořených/inovovaných
produktů určených pro
cílovou skupinu
vzniklých/inovovaných v
rámci projektu.

jednotka

zdroj

specifikace OP VK pro 1.4,
pro šablony I/3, II/3, II, II/5,
/III/3, IV/3, V/3, VI/3

způsob dokladování
prohlášení statutárního
zástupce o absolvování
programu pedagogickým
pracovníkem (slouţí
k dokladování výstupů i
indikátorů)

kopie vytvořených
vzdělávacích materiálů
tvořících ucelenou sadu
(přiloţeny k monitorovací
zprávě)

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
kód

typ

07.41.10

z toho

07.41.11

název

definice NČI

Počet podpořených
osob - klienti sluţeb

Počet osob (klientů sluţeb), které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých projektů. V
případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát,
kolik podpor jí bylo poskytnuto.

počet

příjemce

Počet pedagogických
pracovníků, kteří se
vzdělávali v rámci projektu
v kurzech DVPP.

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb - muţi

Počet osob (klientů sluţeb-muţi), které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých projektů. V případech,
kdy je podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na
sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.

počet

příjemce

- z toho počet muţů

počet

příjemce

- z toho počet ţen

počet

Počet pedagogických
pracovníků, kteří v rámci
projektu úspěšně dokončili
příjemce
kurz DVPP a získali certifikát.
Hodnota dosahuje maximálně
hodnoty indikátoru 07.41.10.

Počet osob (klientů sluţeb-ţeny), které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých projektů. V případech,
Počet podpořených osob
kdy je podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na
07.41.12
- klienti sluţeb - ţeny
sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.
Celkový počet úspěšně podpořených osob, které
obdrţely jednu nebo více podpor v rámci přijatých
projektů, a které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. Podpora je jakákoliv aktivita
Počet úspěšně
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové
07.46.00
podpořených osob
skupiny prospěch, podpora můţe mít formu např.
vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe,
odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení,
odborné praxe apod. V případech, kdy je podpořené
osobě poskytnuto více odlišných/na sebe

duplikát originálu
osvědčení (přiloţen
k monitorovací zprávě)
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nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.

Počet úspěšně
podpořených osob muţi

počet

příjemce

- z toho počet muţů

Počet úspěšně
podpořených osob ţeny

Celkový počet úspěšně podpořených osob - ţeny, které
obdrţely jednu nebo více podpor v rámci přijatých
projektů, a které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové
skupiny prospěch, podpora můţe mít formu např.
vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe, odborné
konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe
apod. V případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto
více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

počet

příjemce

- z toho počet ţen

z toho

07.46.01

Celkový počet úspěšně podpořených osob - muţi, které
obdrţely jednu nebo více podpor v rámci přijatých
projektů, a které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové
skupiny prospěch, podpora můţe mít formu např.
vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe, odborné
konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe
apod. V případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto
více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

07.46.02
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PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
specifikace OP VK pro 1.4
způsob dokladování
pro šablonu VII/1
Počet ţáků, kteří se účastnili
primárně preventivního
Pro doloţení výstupů i
programu, kromě ţáků se
monitorovacích indikátorů
SVP. Počet ţáků se SVP, kteří bude k monitorovací zprávě
příjemce
se účastnili programu
přiloţena prezenční listina.
primární prevence, se
Vzor prezenční listiny je
vykazuje zvlášť v indikátoru
k dispozici na
06.12.10.
www.msmt.cz.

kód

název

definice NČI

jednotka

07.41.14

Počet podpořených
osob v počátečním
vzdělávání celkem dětí, ţáků

Počet osob v počátečním vzdělávání - ţáků přímo
podpořených jako cílových skupin v rámci realizace
projektu (ţáci škol, školních zařízení), kteří byli
odběrateli dané sluţby.

počet

Počet osob v počátečním vzdělávání - dětí, ţáků chlapců přímo podpořených jako cílových skupin v rámci
realizace projektu (ţáci škol, školních zařízení), kteří byli
odběrateli dané sluţby.

počet

příjemce

- z toho počet chlapců

Počet osob v počátečním vzdělávání - dětí, ţáků - dívek
Počet podpořených osob
přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace
07.41.16 v počátečním vzdělávání
projektu (ţáci škol, školních zařízení), kteří byli odběrateli
- dětí, ţáků - dívky
dané sluţby.

počet

příjemce

- z toho počet dívek

počet

příjemce

Počet ţáků se SVP, kteří se
účastnili primárně
preventivního programu.

počet

příjemce

- z toho počet chlapců

počet

příjemce

- z toho počet dívek

počet

příjemce

Počet osob, které působili
jako lektoři programu
primární prevence.

typ

výstup

z toho

Počet podpořených osob
07.41.15 v počátečním vzdělávání
- dětí, ţáků - chlapci

06.12.10

Počet ţáků se
speciálními
vzdělávacími
potřebami zařazených
do běţných tříd

Počet ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
zařazených do běţných tříd, jimţ byla poskytnuta
podpora v rámci realizace projektu

čestné prohlášení
statutárního zástupce (ke
kontrole na místě musí být
k dispozici podklady např.
katalogový list ţáka)

z toho

Počet ţáků se
Počet chlapců se speciálními vzdělávacími potřebami
speciálními vzdělávacími
06.12.11
zařazených do běţných tříd, jimţ byla poskytnuta podpora
potřebami integrovaných
v rámci realizace projektu
do běţných tříd - chlapci
Počet ţáků se
Počet dívek se speciálními vzdělávacími potřebami
speciálními vzdělávacími
06.12.12
zařazených do běţných tříd, jimţ byla poskytnuta podpora
potřebami integrovaných
v rámci realizace projektu
do běţných tříd - dívky
Počet osob poskytujících sluţby nebo podporující
Počet podpořených
poskytování sluţeb, které obdrţely jednu nebo více
07.41.20
osob - poskytovatelé
podpor v rámci přijatých projektů. Kaţdá osoba, která
sluţeb
obdrţela podporu, se započítává pouze jedenkrát.

zdroj

kopie pracovní smlouvy
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ZAPOJENÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO PROCESU INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SVP + ZAPOJENÍ ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO
PEDAGOGA NEBO ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA DO PROCESU INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SVP
název

definice NČI

jednotka

07.41.14

Počet podpořených
osob v počátečním
vzdělávání celkem dětí, ţáků

Počet osob v počátečním vzdělávání - ţáků přímo
podpořených jako cílových skupin v rámci realizace
projektu (ţáci škol, školních zařízení), kteří byli
odběrateli dané sluţby.

počet

Počet osob v počátečním vzdělávání - dětí, ţáků chlapců přímo podpořených jako cílových skupin v rámci
realizace projektu (ţáci škol, školních zařízení), kteří byli
odběrateli dané sluţby.

počet

příjemce

- z toho počet chlapců

Počet osob v počátečním vzdělávání - dětí, ţáků - dívek
Počet podpořených osob
přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace
07.41.16 v počátečním vzdělávání
projektu (ţáci škol, školních zařízení), kteří byli odběrateli
- dětí, ţáků - dívky
dané sluţby.

počet

příjemce

- z toho počet dívek

Počet podpořených osob
07.41.15 v počátečním vzdělávání
- dětí, ţáků - chlapci
z toho

výstup

specifikace OP VK pro 1.4
způsob dokladování
pro šablony VII/2, VII/3
Pro šablonu VII/3: Počet ţáků,
se kterými speciální pedagog
nebo školní psycholog
Pro doloţení výstupů i
pracoval- jde o ţáky, kteří
monitorovacího indikátoru
nejsou zařazeni mezi ţáky se
bude k monitorovací zprávě
SVP, ale speciální pedagog
doloţen výkaz práce
nebo školní psycholog s nimi
příjemce
speciálního pedagoga,
pracuje.
nebo školního psychologa
Pro šablonu VII/2: tento
za uplynulé období, kde
indikátor se nesleduje,
bude uvedeno, s kolika
protoţe asistent pedagoga
ţáky pracoval.
vţdy pracuje s ţákem se SVP.
V šabloně VII/2 se sleduje jen
indikátor 06.12.10.

kód

typ

06.12.10

Počet ţáků se
speciálními
vzdělávacími
potřebami zařazených
do běţných tříd

Počet ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
zařazených do běţných tříd, jimţ byla poskytnuta
podpora v rámci realizace projektu

počet

zdroj

příjemce

Počet ţáků, se kterými
asistent pedagoga, speciální
pedagog nebo školní
psycholog pracoval.

Pro doloţení výstupů i
monitorovacího indikátoru
bude k monitorovací zprávě
doloţen výkaz práce
asistenta pedagoga,
speciálního pedagoga,
nebo školního psychologa
za uplynulé období, kde
bude uvedeno, s kolika
ţáky pracoval a jejich
iniciály.
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Počet ţáků se
speciálními vzdělávacími
06.12.11
potřebami integrovaných
do běţných tříd - chlapci
Počet ţáků se
speciálními vzdělávacími
06.12.12
potřebami integrovaných
do běţných tříd - dívky

07.41.20

Počet podpořených
osob - poskytovatelé
sluţeb

Počet chlapců se speciálními vzdělávacími potřebami
zařazených do běţných tříd, jimţ byla poskytnuta
podpora v rámci realizace projektu

počet

příjemce

- z toho počet chlapců

Počet dívek se speciálními vzdělávacími potřebami
zařazených do běţných tříd, jimţ byla poskytnuta
podpora v rámci realizace projektu

počet

příjemce

- z toho počet dívek

počet

Počet osob, které pracovaly
na pozici asistenta pedagoga,
příjemce
speciálního pedagoga, nebo
školního psychologa.

Počet osob poskytujících sluţby nebo podporující
poskytování sluţeb, které obdrţely jednu nebo více
podpor v rámci přijatých projektů. Kaţdá osoba, která
obdrţela podporu, se započítává pouze jedenkrát.

kopie pracovní smlouvy
(pracovní smlouva se
dokládá 1x za kaţdou
osobu, která v této pozici
na projektu působí)
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4.5 Monitorovací indikátory 1.5
INDIVIDUALIZACE, VÝUKA ODBORNÉHO PŘEDMĚTU V CIZÍM JAZYCE, PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ
kód

typ

z toho

výstup

07.41.14

název

definice NČI

Počet podpořených osob
v počátečním vzdělávání
celkem - dětí, ţáků

Počet osob v počátečním vzdělávání - ţáků přímo
podpořených jako cílových skupin v rámci realizace
projektu (ţáci škol, školních zařízení), kteří byli
odběrateli dané sluţby.

jednotka

počet

zdroj

specifikace OP VK pro 1.5,
šablony I/1, II/1, II/6, III/1, IV/1,
V/1

Počet ţáků, kteří se
vzdělávali formou skupinové
výuky, s dalším učitelem při
příjemce
výuce, nebo v nově
vytvořeném povinném nebo
volitelném předmětu.

MZ: záznamový arch
(seznam ţáků)
Při kontrole na místě:
seznam zapsaných ţáků do
skupiny dle třídní knihy
MZ: záznamový arch
(seznam ţáků)

Počet osob v počátečním vzdělávání - dětí, ţáků Počet podpořených osob v
chlapců přímo podpořených jako cílových skupin v rámci
07.41.15 počátečním vzdělávání realizace projektu (ţáci škol, školních zařízení), kteří byli
dětí, ţáků - chlapci
odběrateli dané sluţby.

počet

příjemce

- z toho počet chlapců

Počet osob v počátečním vzdělávání - dětí, ţáků - dívek
Počet podpořených osob v
přímo podpořených jako cílových skupin v rámci
07.41.16 počátečním vzdělávání realizace projektu (ţáci škol, školních zařízení), kteří byli
dětí, ţáků - dívky
odběrateli dané sluţby.

počet

příjemce

- z toho počet dívek

1081

Neaktivní osoby – osoby, které nejsou zaměstnané, ale
Počet podpořených osob v
současně nesplňují podmínky pro zařazení mezi osoby
počátečním vzdělávání
nezaměstnané (nehledají aktivně práci nebo nejsou
celkem (dětí, ţáků) připraveny k nástupu do práce). Např. osoby připravující
neaktivní osoby
se na výkon budoucího povolání apod.

počet

příjemce

Počet je totoţný s počtem
uváděným k MI 07.41.14.,
kromě osob, které studují při
zaměstnání

1091

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků) neaktivní osoby ve
vzdělávání či odborné

počet

příjemce

Počet je totoţný s počtem
uváděným k MI 07.41.14.,
kromě osob, které studují při
zaměstnání

Počet osob, které v rámci projektu získaly jakoukoliv
formu podpory. Kaţdá osoba, která obdrţela podporu,
se započítává pouze jedenkrát. Ta část neaktivních
osob, která se připravuje na výkon budoucího povolání
(ţáci středních škol)

způsob dokladování/ zdroj
informací

Při kontrole na místě:
seznam zapsaných ţáků do
skupiny dle třídní knihy
MZ: záznamový arch
(seznam ţáků)
Při kontrole na místě:
seznam zapsaných ţáků do
skupiny dle třídní knihy
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze nalézt např. v seznamu
zapsaných ţáků do skupiny
dle třídní knihy, ve školní
matrice, nebo jiných vnitřních
dokumentech školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze nalézt např. v seznamu
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přípravě (ţáci, studenti a
učni)

1181

Počet podpořených osob v
Celkový počet osob - mladí lidé 15-24 let, které v rámci
počátečním vzdělávání
projektu získaly jakoukoliv formu podpory. Kaţdá osoba,
celkem (dětí, ţáků) - mladí
která obdrţela podporu, se započítává pouze jedenkrát.
lidé 15-24 let

počet

příjemce

Počet podpořených ţáků ve
věku 15-24 let

1251

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků) menšiny

počet

příjemce

Počet podpořených osob, které
se dobrovolně přihlásily
k některé menšině

1261

1271

Menšiny - skupiny osob, které se určitým znakem
(národností, náboţenstvím, jazykem, kulturními zvyky
apod.) odlišují od ostatních občanů státu, coţ je
znevýhodňuje v přístupu ke zdrojům a na trh práce

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků)migranti

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR, která zahrnuje
nelegální imigranty, ţadatele o azyl, uznané azylanty,
cizince s uděleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem
v ČR.

počet

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků) zdravotně znevýhodnění

Do kategorie zdravotně znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění pozdějších předp. fyzické
osoby, které jsou a) orgánem sociálního zabezpečení
uznány invalidními ve třetím stupni, b) orgánem
sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním
nebo druhém stupni, c) rozhodnutím Úřadu práce

počet

zapsaných ţáků do skupiny
dle třídní knihy, ve školní
matrice, nebo jiných vnitřních
dokumentech školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze nalézt např. v seznamu
zapsaných ţáků do skupiny
dle třídní knihy, ve školní
matrice, nebo jiných vnitřních
dokumentech školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze nalézt např. v seznamu
zapsaných ţáků do skupiny
dle třídní knihy, ve školní
matrice, nebo jiných vnitřních
dokumentech školy. Menšiny
se uvádějí na základě
dobrovolnosti.

Počet podpořených ţáků se
státním občanstvím mimo ČR,
které škola vykazuje ve výkazu
Dokládá se česným
M8, nebo M9 v tabulce XXI –
prohlášením podepsaným
Ţáci podle státního občanství,
osobou odpovědnou za
cizinci podle reţimu pobytu,
realizaci projektu. Informace
příjemce
ţáci v postavení azylanta,
lze nalézt např. dle školní
osoby poţívající doplňkové
matriky, nebo jiných vnitřních
ochrany a účastníka řízení o
dokumentů školy (občanství,
udělení mezinárodní ochrany
reţimu pobytu).
na území České republiky
podle zvláštního právního
předpisu.
Počet podpořených ţáků se
Dokládá se česným
zdravotním znevýhodněním,
prohlášením podepsaným
které škola vykazuje ve výkazu
osobou odpovědnou za
příjemce
M8 nebo M9 v tabulce VIII.
realizaci projektu. Informace
Speciální třídy podle druhu
lze získat např. dle vyjádření
postiţení/znevýhodnění – denní
školského poradenského
forma a v tabulce IX. – Ţáci se
zařízení.
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vydaným krajskou pobočkou ÚP uznány zdravotně
znevýhodněnými.

1281

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků) ostatní znevýhodněné
skupiny

Osoby s jiným znevýhodněním při vstupu na trh práce,
neţ zahrnují výše uvedené kategorie (např. ţáci se
speciálními potřebami).

zdravotním postiţením
individuálně integrovaní
v běţné třídě podle druhu
postiţení – denní forma

počet

1411

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků) základní ISCED 1 a 2

Kategorie dosaţeného vzdělání základní a niţší střední
ISCED 1 a 2

počet

1421

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků) střední ISCED 3

Kategorie dosaţeného vzdělání střední ISCED 3

počet

1431

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
celkem (dětí, ţáků) nástavbové studium
ISCED 4

1441

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
Kategorie dosaţeného vzdělání vysokoškolské ISCED 5
celkem (dětí, ţáků) a6
vysokoškolské ISCED 5 a
6

Kategorie dosaţeného vzdělání na nástavbovém studiu
ISCED 4

počet

počet

příjemce

Ţáci se sociálním
znevýhodněním dle metodiky
MI (viz kap. Výklad pojmů) Viz
výše.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat např. dle vyjádření
školského poradenského
zařízení, případně ředitele
školy (v případě ţáků se
sociálním znevýhodněním).

Počet podpořených ţáků, kteří
mají zatím nejvyšší dosaţené
Dokládá se česným
vzdělání poskytované
prohlášením podepsaným
základními školami, základními
osobou odpovědnou za
příjemce
školami speciálními, niţším
realizaci projektu. Informace
stupněm středních škol
lze nalézt např dle školní
(víceletých gymnázií) a
matriky, nebo jiných vnitřních
v oborech vzdělání 1letá a 2letá
dokumentů školy.
praktická škola.
Počet podpořených ţáků, kteří
Dokládá se česným
jiţ mají dosaţené střední
prohlášením podepsaným
vzdělávání a střední vzdělání
osobou odpovědnou za
s výučním listem, střední
příjemce
realizaci projektu. Informace
vzdělávání s maturitní
lze nalézt např dle školní
zkouškou, konzervatoře (mimo matriky, nebo jiných vnitřních
posledních dvou ročníků).
dokumentů školy.

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří
jiţ mají dosaţené vzdělání v
nástavbovém studiu,
zkráceném studium s výučním
listem, zkrácené studium
s maturitní zkouškou.

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří
jiţ mají dosaţené vzdělání na
konzervatoři (poslední dva
ročníky), vyšší odborné školy,
vysoké škole (bakalářské
programy, magisterské
programy, navazující

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze nalézt např dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze nalézt např dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.
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magisterské programy,
doktorské programy).

INOVACE
typ

kód

06.43.10

název

definice NČI

Celkový počet nově vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých provedené změny v jejich
Počet nově
cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich
vytvořených/inovovaných kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, nové
produktů
vzdělávací moduly, studijní materiály, pilotní
ověřování, analýzy, studie, syntézy, učební
pomůcky, e-learningové kurzy, webové portály atd.).

jednotka

počet

specifikace OP VK pro 1.5,
šablony I/2, II/2, III/2, IV/2, V/2,
VI/2

způsob dokladování/ zdroj
informací

Počet celých sad nově
vytvořených/inovovaných
produktů určených pro
příjemce
cílovou skupinu
vzniklých/inovovaných v
rámci projektu, ověřených při
výuce

MZ: vzdělávací materiál
tvořících ucelenou sadu a
záznamový arch (v
elektronické podobě na
CD/DVD).
Kontrola na místě:
originály vytvořených
vzdělávacích materiálů a
třídní kniha s vyznačenými
hodinami, kdy došlo k
ověřování

zdroj
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VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, ZLEPŠOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO KLIMATU VE ŠKOLE
kód

typ

07.41.10

definice NČI

jednotka

zdroj

specifikace OP VK pro 1.5,
pro šablony II/3, II/4, II/5, V/3,
VI/3, VII/1, VIII/3

způsob dokladování/ zdroj
informací

Počet podpořených
osob - klienti sluţeb

Počet osob (klientů sluţeb), které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých projektů. V
případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát,
kolik podpor jí bylo poskytnuto.

počet

příjemce

Počet pedagogických
pracovníků, kteří se
vzdělávali v rámci projektu.

MZ: čestné prohlášení,
které je součástí MZ

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb - muţi

Počet osob (klientů sluţeb-muţi), které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých projektů. V případech,
kdy je podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na
sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.

počet

příjemce

- z toho počet muţů

MZ: čestné prohlášení, které
je součástí MZ

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb - ţeny

Počet osob (klientů sluţeb-ţeny), které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých projektů. V případech,
kdy je podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na
sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.

počet

příjemce

- z toho počet ţen

MZ: čestné prohlášení, které
je součástí MZ

z toho

07.41.11

název

výstup

07.41.12

1045

Počet podpořených osob Zaměstnaní - fyzické osoby závislé na příjmu na základě
- klienti sluţeb pracovního poměru nebo obdobného vztahu.
zaměstnaní

1185

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb - mladí
lidé 15-24 let

Celkový počet osob - mladí lidé 15-24 let, které v rámci
projektu získaly jakoukoliv formu podpory. Kaţdá osoba,
která obdrţela podporu, se započítává pouze jedenkrát.

1195

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb - starší
pracovníci 55-64 let

Celkový počet osob - starší pracovníci 55-64 let, které
v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory. Kaţdá
osoba, která obdrţela podporu, se započítává pouze
jedenkrát.

počet

počet

počet

příjemce

Uvádí se počet totoţný
s 07.41.10

příjemce

Počet podpořených
pedagogických pracovníků,
kteří jsou ve věku do 24 let
včetně.

příjemce

Počet podpořených
pedagogických pracovníků,
kteří jsou ve věku do 55-64 let
včetně.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat např pracovní
smlouvy pedag. pracovníka.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat např pracovní
smlouvy pedag. pracovníka.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat např pracovní
smlouvy pedag. pracovníka.
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1255

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb - menšiny

Menšiny - skupiny osob, které se určitým znakem
(národností, náboţenstvím, jazykem, kulturními zvyky
apod.) odlišují od ostatních občanů státu, coţ je
znevýhodňuje v přístupu ke zdrojům a na trh práce.

počet

příjemce

Počet podpořených
pedagogických pracovníků,
kteří se dobrovolně přihlásili
k některé menšině.

1265

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb -migranti

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR, která zahrnuje
nelegální imigranty, ţadatele o azyl, uznané azylanty,
cizince s uděleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem
v ČR.

počet

příjemce

Počet podpořených pedag.
pracovníků, kteří nemají české
občanství.

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb zdravotně znevýhodnění

Do kategorie zdravotně znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění pozdějších předp. fyzické osoby,
které jsou a) orgánem sociálního zabezpečení uznány
invalidními ve třetím stupni, b) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo druhém
stupni, c) rozhodnutím Úřadu práce vydaným krajskou
pobočkou ÚP uznány zdravotně znevýhodněnými.

příjemce

Dle par. 67 zákona 435/2004
Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předpisů. Počet
podpořených pedagogických
pracovníků, kteří mají průkaz
ZTP, ZTP-P.

příjemce

Počet podpořených pracovníků,
kteří jsou osoby s jiným
znevýhodněním na trhu práce
(např. matky s dětmi do 15 let a
samoţivitelé, obyvatelé
sociálně vyloučených lokalit).

příjemce

Počet podpořených
pedagogických pracovníků,
kteří mají nejvyšší dosaţené
vzdělání střední, střední
vzdělávání s výučním listem,
střední vzdělávání s maturitní
zkouškou, nebo konzervatoře
(mimo posledních dvou

1275

1285

1425

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb - ostatní
znevýhodněné skupiny

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb - střední
ISCED 3

Osoby s jiným znevýhodněním při vstupu na trh práce,
neţ zahrnují výše uvedené kategorie.)

Kategorie dosaţeného vzdělání střední ISCED 3

počet

počet

počet

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat na zákaldě
dobrovolného prohlášení
podpořeného pedagogického
pracovníka.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat např. z
personálních údajů
podpořeného pedagogického
pracovníka
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat např. z
personálních údajů
podpořeného pedagogického
pracovníka. Údaje o
zdravotním znevýhodnění se
uvádí na základě
dobrovolnosti.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat např. z
personálních údajů
podpořeného pedagogického
pracovníka
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat např. z
personálních údajů
podpořeného pedagogického
pracovníka
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ročníků).

1435

1445

07.46.00

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb nástavbové studium
ISCED 4

Kategorie dosaţeného vzdělání na nástavbovém studiu
ISCED 4

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb Kategorie dosaţeného vzdělání vysokoškolské ISCED 5 a
vysokoškolské ISCED 5
6
a6

Počet úspěšně
podpořených osob

Celkový počet úspěšně podpořených osob, které
obdrţely jednu nebo více podpor v rámci přijatých
projektů, a které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové
skupiny prospěch, podpora můţe mít formu např.
vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe,
odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení,
odborné praxe apod.

Počet podpořených
pedagogických pracovníků,
kteří mají nejvyšší dosaţené
vzdělání nástavbové studium,
zkrácené studium s výučním
listem, zkrácené studium
s maturitní zkouškou..

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat např. z
personálních údajů
podpořeného pedagogického
pracovníka

počet

příjemce

počet

Počet podpořených
pedagogických pracovníků,
Dokládá se česným
kteří mají nejvyšší dosaţené
prohlášením podepsaným
vzdělání konzervatoř (poslední
osobou odpovědnou za
dva ročníky), vyšší odbornou
realizaci projektu. Informace
příjemce
školu, vysokou školu
lze dohledat např. z
(bakalářské programy,
personálních údajů
magisterské programy,
podpořeného pedagogického
navazující magisterské
pracovníka
programy, doktorské programy).

počet

Počet pedagogických
pracovníků, kteří v rámci
projektu úspěšně dokončili
kurz DVPP a získali certifikát.
V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto
příjemce
více odlišných/na sebe
nenavazujících podpor v
rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána
tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.

MZ: sken osvědčení,
k šabloně V/3 záznam
stáţe, k šabloně VII/1
prezenční listina, k šabloně
VIII/1, VIII/2 – výstupní
zpráva.
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Počet úspěšně
podpořených osob ţeny

Celkový počet úspěšně podpořených osob - ţeny, které
obdrţely jednu nebo více podpor v rámci přijatých
projektů, a které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové
skupiny prospěch, podpora můţe mít formu např.
vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe, odborné
konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe
apod. V případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto
více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

z toho

07.46.01

Počet úspěšně
podpořených osob muţi

Celkový počet úspěšně podpořených osob - muţi, které
obdrţely jednu nebo více podpor v rámci přijatých
projektů, a které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové
skupiny prospěch, podpora můţe mít formu např.
vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe, odborné
konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe
apod. V případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto
více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

07.46.02

počet

počet

příjemce

příjemce

- z toho počet muţů

MZ: sken osvědčení,
k šabloně V/3 záznam stáţe,
k šabloně VII/1 prezenční
listina, k šabloně VIII/1, VIII/2
– výstupní zpráva.

- z toho počet ţen

MZ: sken osvědčení,
k šabloně V/3 záznam stáţe,
k šabloně VII/1 prezenční
listina, k šabloně VIII/1, VIII/2
– výstupní zpráva.
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ZAPOJENÍ ASISTENTA PEDAGOGA + ZAPOJENÍ ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA NEBO ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA DO PROCESU
INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SVP
kód

typ

06.12.10

název

Počet ţáků se
speciálními
vzdělávacími potřebami
zařazených do běţných
tříd

definice NČI

Počet ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami zařazených do běţných tříd,
jimţ byla poskytnuta podpora v rámci
realizace projektu

jednotka

počet

zdroj

příjemce

specifikace OP VK pro 1.5
pro šablony VII/2, VII/3

Počet ţáků, se kterými
asistent pedagoga,
speciální pedagog nebo
školní psycholog
pracoval.

Počet chlapců se speciálními vzdělávacími
potřebami zařazených do běţných tříd, jimţ
byla poskytnuta podpora v rámci realizace
projektu

počet

příjemce

- z toho počet chlapců

Počet ţáků se
speciálními vzdělávacími
06.12.12
potřebami integrovaných
do běţných tříd - dívky

Počet dívek se speciálními vzdělávacími
potřebami zařazených do běţných tříd, jimţ
byla poskytnuta podpora v rámci realizace
projektu

počet

příjemce

- z toho počet dívek

z toho

Počet ţáků se
speciálními vzdělávacími
06.12.11
potřebami integrovaných
do běţných tříd - chlapci

výstup

1084

Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
zařazených do běţných
tříd - neaktivní osoby
celkem

Neaktivní osoby – osoby, které nejsou
zaměstnané, ale současně nesplňují
podmínky pro zařazení mezi osoby
nezaměstnané (nehledají aktivně práci
nebo nejsou připraveny k nástupu do
práce). Např. starobní důchodci, invalidní
důchodci, ţeny v domácnosti, rentiéři,
osoby připravující se na výkon budoucího
povolání apod.

počet

příjemce

Počet je totoţný s počtem
uváděným k MI 06.12.10.

způsob dokladování/ zdroj informací
Pro doloţení výstupů i monitorovacího
indikátoru bude k monitorovací zprávě
doloţena kopie pracovní smlouvy a
měsíčních výkazů práce asistenta
pedagoga, speciálního pedagoga, nebo
školního psychologa za uplynulé
monitorovací období, kde bude uvedeno,
s kolika ţáky pracoval a jejich iniciály.
Při kontrole na místě se dokládá vyjádření
školského poradenského zařízení,
případně ředitel školy (v případě ţáků se
sociálním znevýhodněním)
Pro doloţení výstupů i monitorovacího
indikátoru bude k monitorovací zprávě
doloţena kopie pracovní smlouvy a měsíčních
výkazů práce asistenta pedagoga, speciálního
pedagoga, nebo školního psychologa za
uplynulé monitorovací období, kde bude
uvedeno, s kolika ţáky pracoval a jejich
iniciály.
Pro doloţení výstupů i monitorovacího
indikátoru bude k monitorovací zprávě
doloţena kopie pracovní smlouvy a měsíčních
výkazů práce asistenta pedagoga, speciálního
pedagoga, nebo školního psychologa za
uplynulé monitorovací období, kde bude
uvedeno, s kolika ţáky pracoval a jejich
iniciály.
Dokládá se česným prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
Informace lze dohledat např. ze seznamu
zapsaných ţáků do skupiny, dle třídní knihy,
školní matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.
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Počet osob, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá osoba,
která obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát. Ta část neaktivních osob,
která se připravuje na výkon budoucího
povolání (ţáci základních a středních škol,
studenti vyšších odborných a vysokých
škol)

1184

Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
zařazených do běţných
tříd- mladí lidé 15-24 let

Celkový počet osob - mladí lidé 15-24 let,
které v rámci projektu získaly jakoukoliv
formu podpory. Kaţdá osoba, která
obdrţela podporu, se započítává pouze
jedenkrát.

počet

1254

Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
zařazených do běţných
tříd - menšiny

Menšiny - skupiny osob, které se určitým
znakem (národností, náboţenstvím,
jazykem, kulturními zvyky apod.) odlišují od
ostatních občanů státu, coţ je
znevýhodňuje v přístupu ke zdrojům a na
trh práce.

počet

1264

Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
zařazených do běţných
tříd - migranti

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR, která
zahrnuje nelegální imigranty, ţadatele o
azyl, uznané azylanty, cizince s uděleným
dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR.

počet

Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
zařazených do běţných
tříd - zdravotně
znevýhodnění

Do kategorie zdravotně znevýhodněných
kategorie patří v souladu s par. 67 zákona
435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické osoby, které jsou
a) orgánem sociálního zabezpečení uznány
invalidními ve třetím stupni, b) orgánem
sociálního zabezpečení uznány invalidními
v prvním nebo druhém stupni, c)

Z toho

1094

Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
zařazených do běţných
tříd - neaktivní osoby ve
vzdělávání či odborné
přípravě (ţáci, studenti a
učni)

1274

počet

počet

příjemce

Počet je totoţný s počtem
uváděným k MI 06.12.10.

Dokládá se česným prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
Informace lze dohledat např. ze seznamu
zapsaných ţáků do skupiny, dle třídní knihy,
školní matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.

Dokládá se česným prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
Počet podpořených ţáků ve
Informace lze dohledat např. ze seznamu
příjemce
věku 15-24 let
zapsaných ţáků do skupiny, dle třídní knihy,
školní matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.
Dokládá se česným prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
Počet podpořených osob,
Informace lze dohledat např. ze seznamu
příjemce
které se dobrovolně
zapsaných ţáků do skupiny, dle třídní knihy,
přihlásily k některé menšině
školní matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy. Menšiny se uvádějí na
základě dobrovolnosti.
Počet podpořených ţáků se
státním občanstvím mimo
ČR, které škola vykazuje ve
výkazu M8, nebo M9
v tabulce XXI – Ţáci podle Dokládá se česným prohlášením podepsaným
státního občanství, cizinci
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
podle reţimu pobytu, ţáci v
Informace lze získat např. ze seznamu
příjemce
postavení azylanta, osoby
zapsaných ţáků do skupiny, dle školní
poţívající doplňkové
matriky, nebo jiných vnitřních dokumentů
ochrany a účastníka řízení
školy (občanství, reţimu pobytu).
o udělení mezinárodní
ochrany na území České
republiky podle zvláštního
právního předpisu.
Počet podpořených ţáků se
zdravotním
Dokládá se česným prohlášením podepsaným
znevýhodněním, které
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
příjemce
škola vykazuje ve výkazu
Informace lze získat například dle vyjádření
M8 nebo M9 v tabulce VIII.
školského poradenského zařízení.
Speciální třídy podle druhu
postiţení/znevýhodnění –
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1284

Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
zařazených do běţných
tříd - ostatní
znevýhodněné skupiny

rozhodnutím Úřadu práce vydaným
krajskou pobočkou ÚP uznány zdravotně
znevýhodněnými.

denní forma a v tabulce IX.
– Ţáci se zdravotním
postiţením individuálně
integrovaní v běţné třídě
podle druhu postiţení –
denní forma

Osoby s jiným znevýhodněním při vstupu
na trh práce, neţ zahrnují výše uvedené
kategorie (např. ţáci se speciálními
potřebami).

Ţáci se sociálním
znevýhodněním dle
metodiky MI (viz kap.
Výklad pojmů)

počet

1414

Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
zařazených do běţných
tříd - základní ISCED 1 a
2

Kategorie dosaţeného vzdělání základní a
niţší střední ISCED 1 a 2.

počet

06.12.00

Počet ţáků se
speciálními
vzdělávacími potřebami
začleněných do
integrovaných tříd

Počet ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami začleněných do
integrovaných tříd, jimţ byla poskytnuta
podpora v rámci realizace projektu

počet

06.12.01

Počet ţáků se
speciálními vzdělávacími
potřebami začleněných
do integrovaných tříd

Počet ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami začleněných do integrovaných
tříd, jimţ byla poskytnuta podpora v rámci
realizace projektu

počet

příjemce

Dokládá se česným prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
Informace lze získat na základě vyjádření
školského poradenského zařízení, případně
ředitele školy (v případě ţáků se sociálním
znevýhodněním).

Počet podpořených ţáků,
kteří mají zatím nejvyšší
dosaţené vzdělání
poskytované základními
Dokládá se česným prohlášením podepsaným
školami, základními školami
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
příjemce
speciálními, niţším
Informace lze získat dle školní matriky, nebo
stupněm středních škol
jiných vnitřních dokumentů školy.
(víceletých gymnázií) a
v oborech vzdělání 1letá a
2letá praktická škola
Jedná se o počet dětí a
ţáků se speciálními
Pro doloţení výstupů i monitorovacího
vzdělávacími potřebami,
indikátoru bude k monitorovací zprávě
kteří jsou začleněni do
doloţena kopie pracovní smlouvy a
integrovaných tříd
měsíčních výkazů práce asistenta
v běţných školách a kteří
pedagoga, speciálního pedagoga, nebo
byli v rámci projektu
školního psychologa za uplynulé
příjemce
podpořeni
monitorovací období, kde bude uvedeno,
prostřednictvím
s kolika ţáky pracoval a jejich iniciály.
absolvování vzdělávací
akce jako osoby
Při kontrole na místě se dokládá vyjádření
vzdělávané (tj. byli
školského poradenského zařízení,
odběrateli vzdělávací
případně ředitel školy (v případě ţáků se
sluţby) v počátečním
sociálním znevýhodněním)
vzdělávání.
Pro doloţení výstupů i monitorovacího
indikátoru bude k monitorovací zprávě
doloţena kopie pracovní smlouvy a měsíčních
příjemce
- z toho počet chlapců
výkazů práce asistenta pedagoga, speciálního
pedagoga, nebo školního psychologa za
uplynulé monitorovací období, kde bude
uvedeno, s kolika ţáky pracoval a jejich
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iniciály.

06.12.02

Počet ţáků se
speciálními vzdělávacími
potřebami začleněných
do integrovaných tříd

Počet ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami začleněných do integrovaných
tříd, jimţ byla poskytnuta podpora v rámci
realizace projektu

počet

příjemce

- z toho počet dívek

Při kontrole na místě se dokládá vyjádření
školského poradenského zařízení, případně
ředitel školy (v případě ţáků se sociálním
znevýhodněním)
Pro doloţení výstupů i monitorovacího
indikátoru bude k monitorovací zprávě
doloţena kopie pracovní smlouvy a měsíčních
výkazů práce asistenta pedagoga, speciálního
pedagoga, nebo školního psychologa za
uplynulé monitorovací období, kde bude
uvedeno, s kolika ţáky pracoval a jejich
iniciály.
Při kontrole na místě se dokládá vyjádření
školského poradenského zařízení, případně
ředitel školy (v případě ţáků se sociálním
znevýhodněním)

Z toho

1085

1095

1190

Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
začleněných do
integrovaných tříd neaktivní osoby celkem
Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
začleněných do
integrovaných tříd neaktivní osoby ve
vzdělávání či odborné
přípravě (ţáci, studenti a
učni)
Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
začleněných do
integrovaných tříd- mladí
lidé 15-24 let

Neaktivní osoby – osoby, které nejsou
zaměstnané, ale současně nesplňují
podmínky pro zařazení mezi osoby
nezaměstnané (nehledají aktivně práci
nebo nejsou připraveny k nástupu do
práce). Např. starobní důchodci, invalidní
důchodci, ţeny v domácnosti, rentiéři,
osoby připravující se na výkon budoucího
povolání apod.
Počet osob, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá osoba,
která obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát. Ta část neaktivních osob,
která se připravuje na výkon budoucího
povolání (ţáci základních a středních škol,
studenti vyšších odborných a vysokých
škol)
Celkový počet osob - mladí lidé 15-24 let,
které v rámci projektu získaly jakoukoliv
formu podpory. Kaţdá osoba, která
obdrţela podporu, se započítává pouze
jedenkrát.

počet

příjemce

Počet je totoţný s počtem
uváděným k MI 06.12.02.

Dokládá se česným prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
Informace lze získat např. ze seznamu
zapsaných ţáků do skupiny, z třídní knihy
nebo jiných vnitřních dokumentů školy.

počet

příjemce

Počet je totoţný s počtem
uváděným k MI 06.12.02.

Dokládá se česným prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
Informace lze získat např. ze seznamu
zapsaných ţáků do skupiny, z třídní knihy
nebo jiných vnitřních dokumentů školy.

počet

příjemce

Počet podpořených ţáků ve
věku 15-24 let

Dokládá se česným prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
Informace lze získat dle školní matriky, nebo
jiných vnitřních dokumentů školy.

66

Meto d i ka mo n ito ro v ac íc h i nd i ká to r ů OP V K,
ve rze 3 .

1212

1213

1214

1215

1216

Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
začleněných do
integrovaných tříd menšiny

Menšiny - skupiny osob, které se určitým
znakem (národností, náboţenstvím,
jazykem, kulturními zvyky apod.) odlišují od
ostatních občanů státu, coţ je
znevýhodňuje v přístupu ke zdrojům a na
trh práce.

počet

Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
začleněných do
integrovaných tříd migranti

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR, která
zahrnuje nelegální imigranty, ţadatele o
azyl, uznané azylanty, cizince s uděleným
dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR.

počet

Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
začleněných do
integrovaných tříd zdravotně znevýhodnění

Do kategorie zdravotně znevýhodněných
kategorie patří v souladu s par. 67 zákona
435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické osoby, které jsou
a) orgánem sociálního zabezpečení uznány
invalidními ve třetím stupni, b) orgánem
sociálního zabezpečení uznány invalidními
v prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce vydaným
krajskou pobočkou ÚP uznány zdravotně
znevýhodněnými.

počet

Osoby s jiným znevýhodněním při vstupu
na trh práce, neţ zahrnují výše uvedené
kategorie (např. ţáci se speciálními
potřebami).

počet

Kategorie dosaţeného vzdělání základní a
niţší střední ISCED 1 a 2.

počet

Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
začleněných do
integrovaných tříd ostatní znevýhodněné
skupiny
Počet podpořených osob
- ţáků se SVP
začleněných do
integrovaných tříd základní ISCED 1 a 2

Počet podpořených osob,
příjemce
které se dobrovolně
přihlásily k některé menšině

Dokládá se česným prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
Informace lze získat dle školní matriky, nebo
jiných vnitřních dokumentů školy. Menšiny se
uvádějí na základě dobrovolnosti.

Počet podpořených ţáků se
státním občanstvím mimo
ČR, které škola vykazuje ve
výkazu M8, nebo M9
v tabulce XXI – Ţáci podle
Dokládá se česným prohlášením podepsaným
státního občanství, cizinci
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
podle reţimu pobytu, ţáci v
příjemce
Informace lze dohledat například dle školní
postavení azylanta, osoby
matriky, výkazů, nebo jiných vnitřních
poţívající doplňkové
dokumentů školy (občanství, reţimu pobytu).
ochrany a účastníka řízení
o udělení mezinárodní
ochrany na území České
republiky podle zvláštního
právního předpisu.
Počet podpořených ţáků se
zdravotním
znevýhodněním, které
škola vykazuje ve výkazu
M8 nebo M9 v tabulce VIII.
Dokládá se česným prohlášením podepsaným
Speciální třídy podle druhu
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
příjemce postiţení/znevýhodnění –
Informace lze získat například dle vyjádření
denní forma a v tabulce IX.
školského poradenského zařízení.
– Ţáci se zdravotním
postiţením individuálně
integrovaní v běţné třídě
podle druhu postiţení –
denní forma.
Dokládá se česným prohlášením podepsaným
Ţáci se sociálním
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
znevýhodněním dle
Informace lze získat například dle vyjádření
příjemce
metodiky MI (viz kap.
školského poradenského zařízení, případně
Výklad pojmů):
ředitele školy (v případě ţáků se sociálním
znevýhodněním).
Počet podpořených ţáků, Dokládá se česným prohlášením podepsaným
kteří mají zatím nejvyšší
osobou odpovědnou za realizaci projektu.
příjemce
dosaţené vzdělání
Informace lze získat například dle školní
poskytované základními
matriky, nebo jiných vnitřních dokumentů
školami, základními školami
školy
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07.41.20

Počet podpořených
osob - poskytovatelé
sluţeb

Počet osob poskytujících sluţby nebo
podporující poskytování sluţeb, které
obdrţely jednu nebo více podpor v rámci
přijatých projektů. Kaţdá osoba, která
obdrţela podporu, se započítává pouze
jedenkrát.

počet

příjemce

speciálními, niţším
stupněm středních škol
(víceletých gymnázií) a
v oborech vzdělání 1letá a
2letá praktická škola.
Počet osob, které
pracovaly na pozici
asistenta pedagoga,
speciálního pedagoga,
nebo školního
psychologa.

MZ: kopie pracovní smlouvy (pracovní
smlouva se dokládá 1x za kaţdou osobu,
která v této pozici na projektu působí)
Kontrola na místě: originál pracovní
smlouvy
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PODPORA KVALITY VÝUKY VE TŘÍDĚ
zdroj

specifikace OP VK pro 1.5,
šablony VIII/1, VIII/2

způsob dokladování/
zdroj informací

počet

příjemce

Počet pedagogických
pracovníků, kteří získali
podporu formou
mentoringu v rámci
projektu

MZ: čestné prohlášení
v rámci MZ

07.41.11

Počet osob (klientů sluţeb-muţi), které obdrţely
jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. V
Počet podpořených osob případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto více
- klienti sluţeb - muţi
odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát,
kolik podpor jí bylo poskytnuto.

počet

příjemce

- z toho počet muţů

MZ: čestné prohlášení
v rámci MZ

07.41.12

Počet osob (klientů sluţeb-ţeny), které obdrţely
jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. V
Počet podpořených osob případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto více
- klienti sluţeb - ţeny
odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát,
kolik podpor jí bylo poskytnuto.

počet

příjemce

- z toho počet ţen

MZ: čestné prohlášení
v rámci MZ

kód

typ

výstup

Z toho

07.41.10

definice NČI

Počet podpořených
osob - klienti sluţeb

Počet osob (klientů sluţeb), které obdrţely
jednu nebo více podpor v rámci přijatých
projektů. V případech, kdy je podpořené osobě
poskytnuto více odlišných/na sebe
nenavazujících podpor v rámci jednoho
projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb zaměstnaní

Zaměstnaní - fyzické osoby závislé na příjmu na
základě pracovního poměru nebo obdobného
vztahu.

jednotka

počet

příjemce

Uvádí se počet totoţný
s 07.41.10.

Z toho

1045

název

1085

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb - mladí
lidé 15-24 let

Celkový počet osob, mladých lidí ve věku 15-24 let,
kteří v rámci projektu získali jakoukoliv formu
podpory. Kaţdá osoba, která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát.

počet

příjemce

Počet podpořených
pedagogických pracovníků,
kteří jsou ve věku do 24 let
včetně.

Dokládá se pouze při
kontrole na místě:
pracovní smlouva pedag.
Pracovníka.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu.
Informace lze dohledat
například v: pracovní
smlouvě pedag.
pracovníka.
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Celkový počet osob - starší pracovníci 55-64 let,
které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu
podpory. Kaţdá osoba, která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát.

1195

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb - starší
pracovníci 55-64 let

1255

Menšiny - skupiny osob, které se určitým znakem
(národností, náboţenstvím, jazykem, kulturními
Počet podpořených osob
zvyky apod.) odlišují od ostatních občanů státu, coţ
- klienti sluţeb - menšiny
je znevýhodňuje v přístupu ke zdrojům a na trh
práce.

1265

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb -migranti

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR, která
zahrnuje nelegální imigranty, ţadatele o azyl,
uznané azylanty, cizince s uděleným dlouhodobým
nebo trvalým pobytem v ČR.

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb zdravotně znevýhodnění

Do kategorie zdravotně znevýhodněných kategorie
patří v souladu s par. 67 zákona 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění pozdějších předp. fyzické
osoby, které jsou a) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni,
b) orgánem sociálního zabezpečení uznány
invalidními v prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce vydaným krajskou
pobočkou ÚP uznány zdravotně znevýhodněnými.

1275

1285

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb - ostatní
znevýhodněné skupiny

Osoby s jiným znevýhodněním při vstupu na trh
práce, neţ zahrnují výše uvedené kategorie (např.
ţeny s dětmi do 15 let)

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu.
Informace lze dohledat
například v: pracovní
smlouvě pedag.
pracovníka.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu na
základě dobrovolné
prohlášení podpořeného
pedagogického
pracovníka.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu.
Informace lze dohledat
například z personálních
údajů podpořeného
pedagogického
pracovníka.

příjemce

Počet podpořených
pedagogických pracovníků,
kteří jsou ve věku do 55-64
let včetně.

počet

příjemce

Počet podpořených
pedagogických pracovníků,
kteří se dobrovolně přihlásili
k některé menšině.

počet

příjemce

Počet podpořených pedag.
pracovníků, kteří nemají
české občanství.

příjemce

V souladu se z. č. 435/2004
Sb. o zaměstnanosti ve
znění pozdějších předpisů.
Počet podpořených
pedagogických pracovníků,
kteří mají průkaz ZTP, ZTPP. Počet pracovníků, kteří
mají průkaz ZTP, ZTP-P.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu na
základě dobrovolné
prohlášení podpořeného
pedagogického
pracovníka.

Počet podpořených
pedagogických pracovníků,
kteří jsou osoby s jiným
znevýhodněním na trhu
práce (matky s dětmi do 15
let a samoţivitelé).

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu.
Informace lze dohledat
například z personálních
údajů podpořeného
pedagogického
pracovníka.

počet

počet

počet

příjemce
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1415

1425

1435

1445

07.46.00

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb - základní
ISCED 1 a 2

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb - střední
ISCED 3

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb nástavbové studium
ISCED 4

Kategorie dosaţeného vzdělání základní a niţší
střední ISCED 1 a 2.

Kategorie dosaţeného vzdělání střední ISCED 3.

Kategorie dosaţeného vzdělání na nástavbovém
studiu ISCED 4.

Počet podpořených osob
- klienti sluţeb vysokoškolské ISCED 5
a6

Kategorie dosaţeného vzdělání vysokoškolské
ISCED 5 a 6.

Počet úspěšně
podpořených osob

Celkový počet úspěšně podpořených osob, které
obdrţely jednu nebo více podpor v rámci přijatých
projektů, a které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. Kaţdá podpořená osoba
je v rámci jednoho projektu započítávána pouze

počet

počet

počet

počet

počet

Počet podpořených
pracovníků, kteří mají
nejvyšší dosaţené vzdělání
střední, střední vzdělávání
příjemce
s výučním listem, střední
vzdělávání s maturitní
zkouškou, nebo
konzervatoře (mimo
posledních dvou ročníků).
Počet podpořených
pedagogických pracovníků,
kteří mají nejvyšší dosaţené
vzdělání střední, střední
vzdělávání
s výučním listem,
příjemce
střední vzdělávání
s maturitní zkouškou, nebo
konzervatoře (mimo
posledních dvou ročníků)

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu.
Informace lze dohledat
například z personálních
údajů podpořeného
pedagogického
pracovníka.

příjemce

Počet podpořených
pedagogických pracovníků,
kteří mají nejvyšší dosaţené
vzdělání nástavbové
studium, zkrácené studium
s výučním listem, zkrácené
studium s maturitní
zkouškou

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu.
Informace lze dohledat
například z personálních
údajů podpořeného
pedagogického
pracovníka.

příjemce

Počet podpořených
pedagogických pracovníků,
kteří mají nejvyšší dosaţené
vzdělání konzervatoř
(poslední dva ročníky), vyšší
odbornou školu, vysokou
školu (bakalářské programy,
magisterské programy,
navazující magisterské
programy, doktorské
programy)

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu.
Informace lze dohledat
například z personálních
údajů podpořeného
pedagogického
pracovníka.

příjemce

Počet osob, které obdrţely
osobní závěrečnou zprávu
z mentoringu.
V případech, kdy je

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu.
Informace lze dohledat
například z personálních
údajů podpořeného
pedagogického
pracovníka.

Ke kaţdému úspěšně
podpořenému pedag.
pracovníkovi vytvoří
mentor výstupní zprávu,
jejíţ sken se dokládá
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jednou, bez ohledu na to, kolik podpor obdrţela.
Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu
projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch,
podpora můţe mít formu např. vzdělávacího nebo
rekvalifikačního kurzu, stáţe, odborné konzultace,
poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

Počet úspěšně
podpořených osob muţi

Z toho

07.46.01

07.46.02

Počet úspěšně
podpořených osob ţeny

Celkový počet úspěšně podpořených osob - muţů,
které obdrţely jednu nebo více podpor v rámci
přijatých projektů, a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným způsobem. Kaţdá
podpořená osoba je v rámci jednoho projektu
započítávána pouze jednou, bez ohledu na to, kolik
podpor obdrţela. Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají
cílové skupiny prospěch, podpora můţe mít formu
např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu,
stáţe, odborné konzultace, poradenství, výcviku,
školení, odborné praxe apod.
Celkový počet úspěšně podpořených osob - ţen,
které obdrţely jednu nebo více podpor v rámci
přijatých projektů, a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným způsobem. Kaţdá
podpořená osoba je v rámci jednoho projektu
započítávána pouze jednou, bez ohledu na to, kolik
podpor obdrţela. Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají
cílové skupiny prospěch, podpora můţe mít formu
např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu,
stáţe, odborné konzultace, poradenství, výcviku,
školení, odborné praxe apod.

podpořené osobě poskytnut
mentoring ve více
odlišných/na sebe
nenavazujících tématech, je
tato osoba započítána
tolikrát, kolikrát mentoring
vyuţila.

počet

počet

Příjemce

Příjemce

-

-

k MZ. Součástí MZ budou
jména úspěšně
podpořených pedag.
pracovníků.

z toho muţů

Ke kaţdému úspěšně
podpořenému pedag.
pracovníkovi vytvoří
mentor výstupní zprávu,
jejíţ sken se dokládá
k MZ. Součástí MZ budou
jména úspěšně
podpořených pedag.
pracovníků.

z toho ţen

Ke kaţdému úspěšně
podpořenému pedag.
pracovníkovi vytvoří
mentor výstupní zprávu,
jejíţ sken se dokládá
k MZ. Součástí MZ budou
jména úspěšně
podpořených pedag.
pracovníků.
MZ: sken výstupní zprávy

07.41.20

Počet podpořených osob
- poskytovatelé sluţeb

Počet osob poskytujících sluţby nebo podporující
poskytování sluţeb, které obdrţely jednu nebo více
podpor v rámci přijatých projektů. Detailní členění
ukazatele 074100 podle typu cílové skupiny dle
nařízení 1828/06 EK příloha XXIII.

počet

příjemce

Počet mentorů (externích
nebo interních), kteří ve
škole poskytovali mentoring

Kontrola na místě: originál
výstupní zprávy, originál
smlouvy o poskytnutí
sluţeb (v případě
externího mentoringu).
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4.5 Monitorovací indikátory 2.1
kód

typ

název

definice NČI

Počet podpořených osob
v počátečním vzdělávání
- studentů celkem

Počet osob v počátečním
vzdělávání - studentů přímo
podpořených jako cílových skupin
v rámci realizace projektu, které
byly odběrateli dané sluţby

07.41.51

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání studentů VOŠ - muţi

Počet osob v počátečním vzdělávání studentů VOŠ - muţů, které byly v
rámci projektů podpořeny.

07.41.52

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání studentů VOŠ - ţeny

výstup

z toho

07.41.55

Z toho

1086

1096

1186

Počet osob v počátečním vzdělávání studentů VOŠ - ţen, které byly v rámci
projektů podpořeny.
Neaktivní osoby – osoby, které nejsou
zaměstnané, ale současně nesplňují
podmínky pro zařazení mezi osoby
Počet podpořených osob v
nezaměstnané (nehledají aktivně práci
počátečním vzdělávání
nebo nejsou připraveny k nástupu do
(studentů VOŠ) - neaktivní
práce). Např. starobní důchodci,
osoby celkem
invalidní důchodci, ţeny v domácnosti,
rentiéři, osoby připravující se na výkon
budoucího povolání apod.
Počet osob, které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory.
Počet podpořených osob v Kaţdá osoba, která obdrţela podporu,
počátečním vzdělávání
se započítává pouze jedenkrát. Ta
(studentů VOŠ) - neaktivní
část neaktivních osob, která se
osoby ve vzdělávání či
připravuje na výkon budoucího
odborné přípravě
povolání (ţáci základních a středních
škol, studenti vyšších odborných a
vysokých škol).
Počet podpořených osob v
Celkový počet osob, mladých lidí ve
počátečním vzdělávání
věku 15-24 let, kteří v rámci projektu
(studentů VOŠ) - mladí lidé
získali jakoukoliv formu podpory.
15-24 let
Kaţdá osoba, která obdrţela podporu,

zdroj

specifikace OP VK pro 2.1

způsob dokladování/ zdroj informací

počet

příjemce

Jedná se o počet zástupců
cílových skupin, kteří byli v
rámci projektu podpořeni
jako osoby vzdělávané v
počátečním vzdělávání (tj.
byli odběrateli vzdělávací
sluţby).

písemný záznam o uskutečněné
výuce např., seznam přítomných a
nepřítomných osob s podpisem
učitele z kaţdého dne výuky,
prezenční listina z kaţdého dne
výuky

počet

příjemce

počet

příjemce

jednotka

počet

počet

počet

z toho muţů

-

-

z toho ţen

Počet je totoţný s počtem
uváděným k MI 07.41.55
kromě osob, které studují při
zaměstnání

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například ze seznamu zapsaných
studentů do skupiny, dle třídní knihy,
školní matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.

příjemce

Počet je totoţný s počtem
uváděným k MI 07.41.55
kromě osob, které studují při
zaměstnání

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například ze seznamu zapsaných
studentů do skupiny, dle třídní knihy,
školní matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.

příjemce

Počet podpořených ţáků ve
věku 15-24 let

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například ze seznamu zapsaných

příjemce
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se započítává pouze jedenkrát.

1256

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
(studentů VOŠ) - menšiny

Menšiny - skupiny osob, které se
určitým znakem (národností,
náboţenstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je znevýhodňuje v
přístupu ke zdrojům a na trh práce.

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR,
která zahrnuje nelegální imigranty,
ţadatele o azyl, uznané azylanty,
cizince s uděleným dlouhodobým
nebo trvalým pobytem v ČR.

1266

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
(studentů VOŠ) - migranti

1276

Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona 435/2004
Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické osoby, které
Počet podpořených osob v
jsou a) orgánem sociálního
počátečním vzdělávání
zabezpečení uznány invalidními ve
(studentů VOŠ) - zdravotně
třetím stupni, b) orgánem sociálního
znevýhodnění
zabezpečení uznány invalidními v
prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce vydaným
krajskou pobočkou ÚP uznány
zdravotně znevýhodněnými.

1286

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
(studentů VOŠ) - ostatní
znevýhodněné skupiny

1426

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
(studentů VOŠ) - střední
ISCED 3

Osoby s jiným znevýhodněním při
vstupu na trh práce, neţ zahrnují výše
uvedené kategorie (např. ţáci se
speciálními potřebami).

Kategorie dosaţeného vzdělání
střední ISCED 3

počet

počet

počet

počet

počet

studentů do skupiny, dle třídní knihy,
školní matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.
Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například školní matriky, nebo jiných
vnitřních dokumentů školy. Menšiny se
uvádějí na základě dobrovolnosti.

příjemce

Počet podpořených osob,
které se dobrovolně přihlásily
k některé menšině

příjemce

Počet podpořených osob se
státním občanstvím mimo
ČR, cizinci podle reţimu
pobytu, osoby v postavení
azylanta, osoby poţívající
doplňkové ochrany a
účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na
území České republiky podle
zvláštního právního předpisu.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například dle školní matriky, výkazů,
nebo jiných vnitřních dokumentů školy
(občanství, reţimu pobytu).

příjemce

Počet podpořených osob
zdravotně znevýhodněných
dle zákona 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění
pozdějších předpisů.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
z personálních údajů podpořené osob.
Informace o zdravotním znevýhodnění
se uvádí na základě dobrovolnosti.

příjemce

příjemce

Osoby se sociálním
znevýhodněním (v souladu
s popisem v kap. Výklad
pojmů výše) nebo osoby
s jiným (výše neuvedeným)
znevýhodněním na trhu
práce.
Počet podpořených studentů,
kteří jiţ mají dosaţené střední
vzdělávání a střední vzdělání
s výučním listem, střední
vzdělávání s maturitní

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
z personálních údajů podpořené osob.
Informace o zdravotním znevýhodnění
se uvádí na základě dobrovolnosti.
Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
např. dle školní matriky, výkazů nebo
jiných vnitřních dokumentů školy.
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zkouškou, konzervatoře
(mimo posledních dvou
ročníků).

1436

1446

z toho

07.41.65

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
(studentů VOŠ) nástavbové studium ISCED
4

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
(studentů VOŠ) vysokoškolské ISCED 5 a 6

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

Počet podpořených osob
- pracovníků v dalším
vzdělávání

Počet osob celkem - pracovníků v
dalším vzdělávání, kteří byly v
rámci projektů podpořeny
(výzkumníci, pedagogičtí,
akademičtí a ostatní pracovníci).

počet

počet

počet

příjemce

Počet podpořených studentů,
kteří jiţ mají dosaţené
vzdělání v nástavbovém
studiu, zkráceném studium
s výučním listem, zkrácené
studium s maturitní zkouškou

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
např. dle školní matriky, výkazů nebo
jiných vnitřních dokumentů školy.

příjemce

Počet podpořených studentů,
kteří jiţ mají dosaţené
vzdělání na konzervatoři
(poslední dva ročníky), vyšší
odborné školy, vysoké škole
(bakalářské programy,
magisterské programy,
navazující magisterské
programy, doktorské
programy).

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
např. dle školní matriky, výkazů nebo
jiných vnitřních dokumentů školy.

počet

Jedná se o počet zástupců
cílových skupin, kteří byli v
rámci projektu podpořeni
jako osoby vzdělávané (tj.
byli odběrateli vzdělávací
sluţby).

písemný záznam o uskutečněné
výuce např. seznam přítomných a
nepřítomných osob s podpisem
učitele z kaţdého dne výuky,
prezenční listina z kaţdého dne
výuky

Počet podpořených osob v
Počet osob celkem - pracovníků v
dalším vzdělávání dalším vzdělávání - pedagogických a
07.41.81
pedagogických a
akademických pracovníků - muţi,
akademických pracovníků které byly v rámci projektů podpořeny.
muţi

počet

příjemce

Počet podpořených osob v
Počet osob celkem - pracovníků v
dalším vzdělávání dalším vzdělávání - pedagogických a
07.41.82
pedagogických a
akademických pracovníků - ţeny,
akademických pracovníků které byly v rámci projektů podpořeny.
ţeny

počet

příjemce

Jedná se o počet
pedagogických pracovníků
VOŠ - muţi, kteří byli v rámci
projektu podpořeni jako osoby
vzdělávané v dalším
vzdělávání.
Jedná se o počet
pedagogických pracovníků
VOŠ - ţeny, kteří byli v rámci
projektu podpořeni jako osoby
vzdělávané v dalším
vzdělávání.
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Počet podpořených osob v
dalším vzdělávání ostatních pracovníků - muţi

Počet osob celkem - pracovníků v
dalším vzdělávání - ostatních
pracovníků - muţi, které byly v rámci
projektů podpořeny.

počet

příjemce

Počet podpořených osob v
07.41.92
dalším vzdělávání ostatních pracovníků - ţeny

Počet osob celkem - pracovníků v
dalším vzdělávání - ostatních
pracovníků - ţeny, které byly v rámci
projektů podpořeny.

počet

příjemce

07.41.91

Zaměstnaní - fyzické osoby závislé na
příjmu na základě pracovního poměru
nebo obdobného vztahu.

1182

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - mladí lidé 1524 let

Celkový počet osob, mladých lidí ve
věku 15-24 let, kteří v rámci projektu
získali jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela podporu,
se započítává pouze jedenkrát.

1192

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - starší
pracovníci 55-64 let

1252

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - menšiny

1262

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - migranti

1272

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - zdravotně
znevýhodnění

Z toho

1042

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - zaměstnaní

Celkový počet osob - starší pracovníci
55-64 let, které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela podporu,
se započítává pouze jedenkrát.
Menšiny - skupiny osob, které se
určitým znakem (národností,
náboţenstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je znevýhodňuje v
přístupu ke zdrojům a na trh práce.
Migranti - skupina přistěhovalců v ČR,
která zahrnuje nelegální imigranty,
ţadatele o azyl, uznané azylanty,
cizince s uděleným dlouhodobým
nebo trvalým pobytem v ČR.
Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona 435/2004
Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické osoby, které

počet

počet

počet

počet

počet

počet

Jedná se o počet
nepedagogických pracovníků
VOŠ - muţi, kteří byli v rámci
projektu podpořeni jako osoby
vzdělávané v dalším
vzdělávání.
Jedná se o počet
nepedagogických pracovníků
VOŠ - ţeny, kteří byli v rámci
projektu podpořeni jako osoby
vzdělávané v dalším
vzdělávání.

příjemce

Uvádí se počet totoţný
s 07.41.65.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například z pracovní smlouvy
pracovníka.

příjemce

Počet podpořených
pedagogických pracovníků,
kteří jsou ve věku do 24 let
včetně.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například z pracovní smlouvy
pracovníka.

příjemce

Počet podpořených
pracovníků, kteří jsou ve věku
do 55-64 let včetně.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například z pracovní smlouvy
pracovníka.

příjemce

Počet podpořených
pracovníků, kteří se
dobrovolně přihlásili k některé
menšině.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
na základě dobrovolného prohlášení
podpořeného pracovníka.

příjemce

Počet podpořených
pracovníků, kteří nemají
české občanství.

příjemce

V souladu se z. 435/2004 Sb.
o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předpisů. Počet
podpořených pedagogických
pracovníků, kteří mají průkaz

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například z personálních údajů
podpořeného pracovníka.
Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například z personálních údajů
podpořeného pracovníka, případně
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jsou a) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními ve
třetím stupni, b) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními v
prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce vydaným
krajskou pobočkou ÚP uznány
zdravotně znevýhodněnými.

1282

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - ostatní
znevýhodněné skupiny

1412

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - základní
ISCED 1 a 2

1422

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - střední ISCED
3

1432

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - nástavbové
studium ISCED 4

Osoby s jiným znevýhodněním při
vstupu na trh práce, neţ zahrnují výše
uvedené kategorie (např. ţáci se
speciálními potřebami).

Kategorie dosaţeného vzdělání
základní a niţší střední ISCED 1 a 2

Kategorie dosaţeného vzdělání
střední ISCED 3

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

ZTP, ZTP-P. Počet
pracovníků, kteří mají průkaz
ZTP, ZTP-P.

počet

počet

počet

počet

příjemce

příjemce

příjemce

příjemce

Počet podpořených
pracovníků, kteří jsou osoby
s jiným znevýhodněním na
trhu práce (např. matky
s dětmi do 15 let a
samoţivitelé, obyvatelé
sociálně vyloučených lokalit).
Počet podpořených
pracovníků, kteří mají
nejvyšší dosaţené vzdělání
střední, střední vzdělávání
s výučním listem, střední
vzdělávání s maturitní
zkouškou, nebo konzervatoře
(mimo posledních dvou
ročníků).
Počet podpořených
pracovníků, kteří mají
nejvyšší dosaţené vzdělání
nástavbové studium,
zkrácené studium s výučním
listem, zkrácené studium
s maturitní zkouškou.
Počet podpořených
pracovníků, kteří mají
nejvyšší dosaţené vzdělání
konzervatoř (poslední dva
ročníky), vyšší odbornou
školu, vysokou školu
(bakalářské programy,
magisterské programy,
navazující magisterské
programy, doktorské
programy).

čestného prohlášení podpořeného
pracovníka. Údaje o zdravotním
znevýhodnění se uvádí na základě
dobrovolnosti.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například z personálních údajů
podpořeného pracovníka.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například z personálních údajů
podpořeného pracovníka.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například z personálních údajů
podpořeného pracovníka.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například z personálních údajů
podpořeného pracovníka.
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1442

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - vysokoškolské
ISCED 5 a 6

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

počet

příjemce

Počet podpořených
pracovníků, kteří mají
nejvyšší dosaţené vzdělání
konzervatoř (poslední dva
ročníky), vyšší odbornou
školu, vysokou školu
(bakalářské programy,
magisterské programy,
navazující magisterské
programy, doktorské
programy).

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například z personálních údajů
podpořeného pracovníka.

Jedná se o počet zástupců
cílových skupin, kteří byli v
rámci projektu podpořeni
jako osoby vzdělávané v
dalším vzdělávání (tj. byli
odběrateli vzdělávací
sluţby).

písemný záznam o uskutečněné
výuce např. seznam přítomných a
nepřítomných osob s podpisem
učitele z kaţdého dne výuky,
prezenční listina z kaţdého dne
výuky

Počet podpořených osob
- studentů v dalším
vzdělávání

Počet osob v dalším vzdělávání studentů VŠ a VOŠ, které byly v
rámci projektů podpořeny

počet

příjemce

07.41.31

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - muţi

Počet osob v dalším vzdělávání studentů VŠ a VOŠ - muţů, kteří byly
v rámci projektů podpořeny.

počet

Příjemce

07.41.32

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - ţeny

Počet osob v dalším vzdělávání studentů VŠ a VOŠ - ţen, které byly v
rámci projektů podpořeny

počet

příjemce

z toho

07.41.30

1098

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - neaktivní
osoby ve vzdělávání či
odborné přípravě

Z toho

1088

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - neaktivní
osoby celkem

Neaktivní osoby – osoby, které nejsou
zaměstnané, ale současně nesplňují
podmínky pro zařazení mezi osoby
nezaměstnané (nehledají aktivně práci
nebo nejsou připraveny k nástupu do
práce). Např. starobní důchodci,
invalidní důchodci, ţeny v domácnosti,
rentiéři, osoby připravující se na výkon
budoucího povolání apod.
Počet osob, které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela podporu,
se započítává pouze jedenkrát. Ta
část neaktivních osob, která se
připravuje na výkon budoucího
povolání (ţáci základních a středních

počet

počet

příjemce

příjemce

z toho muţů

-

-

z toho ţen

Počet je totoţný s počtem
uváděným k MI 07.41.30
kromě osob, které studují při
zaměstnání

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například dle seznamu zapsaných
studentů do skupiny dle třídní knihy,
dkolní matriky,výkazů nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.

Počet je totoţný s počtem
uváděným k MI 07.41.55
kromě osob, které studují při
zaměstnání.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například dle seznamu zapsaných
studentů do skupiny dle třídní knihy,
školní matriky, výkazů nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.
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škol, studenti vyšších odborných a
vysokých škol)

1188

1258

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - mladí lidé 1524 let

Celkový počet osob, mladých lidí ve
věku 15-24 let, kteří v rámci projektu
získali jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela podporu,
se započítává pouze jedenkrát.

počet

příjemce

Počet podpořených ţáků ve
věku 15-24 let.

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - menšiny

Menšiny - skupiny osob, které se
určitým znakem (národností,
náboţenstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je znevýhodňuje v
přístupu ke zdrojům a na trh práce.

počet

příjemce

Počet podpořených osob,
které se dobrovolně přihlásily
k některé menšině

příjemce

Počet podpořených osob se
státním občanstvím mimo
ČR, cizinci podle reţimu
pobytu, osoby v postavení
azylanta, osoby poţívající
doplňkové ochrany a
účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na
území České republiky podle
zvláštního právního předpisu.

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například dle školní matriky, výkazů
nebo jiných vnitřních dokumentů školy
(občanství, reţimu pobytu).

příjemce

Počet podpořených osob
zdravotně znevýhodněných
dle 67 zákona 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění
pozdějších předpisů

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například z personálních údajů
podpořené osoby. Informace o
zdravotním znevýhodnění se uvádí na
základě dobrovolnosti.

příjemce

Osoby se sociálním
znevýhodněním (v souladu
s popisem v kap. Výklad
pojmů výše)nebo osoby
s jiným (výše neuvedeným)

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například z personálních údajů
podpořené osoby. Informace o jiném

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - migranti

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR,
která zahrnuje nelegální imigranty,
ţadatele o azyl, uznané azylanty,
cizince s uděleným dlouhodobým
nebo trvalým pobytem v ČR.

1278

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - zdravotně
znevýhodnění

Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona 435/2004
Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické osoby, které
jsou a) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními ve
třetím stupni, b) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními v
prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce vydaným
krajskou pobočkou ÚP uznány
zdravotně znevýhodněnými.

1288

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - ostatní
znevýhodněné skupiny

Osoby s jiným znevýhodněním při
vstupu na trh práce, neţ zahrnují výše
uvedené kategorie (např. ţáci se
speciálními potřebami).

1268

počet

počet

počet

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například dle školní matriky, výkazů
nebo jiných vnitřních dokumentů školy.
Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například dle školní matriky, výkazů
nebo jiných vnitřních dokumentů školy.
Menšiny se uvádějí na základě
dobrovolnosti.
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znevýhodněním na trhu práce

1428

1438

1448

07.46.55

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - střední ISCED
3

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - nástavbové
studium ISCED 4

Kategorie dosaţeného vzdělání
střední ISCED 3

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - vysokoškolské
ISCED 5 a 6

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

Počet úspěšně
podpořených osob v
počátečním vzdělávání studentů

Počet osob, které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých
projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

počet

počet

počet

počet

znevýhodnění se uvádí na základě
dobrovolnosti.

příjemce

Počet podpořených studentů,
kteří jiţ mají dosaţené střední
vzdělávání a střední vzdělání
s výučním listem, střední
vzdělávání s maturitní
zkouškou, konzervatoře
(mimo posledních dvou
ročníků)

Dokládá se pouze při kontrole na
místě: informace k těmto studentům
dle školní matriky, nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.

příjemce

Počet podpořených studentů,
kteří jiţ mají dosaţené
vzdělání v nástavbovém
studiu, zkráceném studium
s výučním listem, zkrácené
studium s maturitní zkouškou

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například dle školní matriky, nebo
jiných vnitřních dokumentů školy.

příjemce

Počet podpořených studentů,
kteří jiţ mají dosaţené
vzdělání na konzervatoři
(poslední dva ročníky), vyšší
odborné školy, vysoké škole
(bakalářské programy,
magisterské programy,
navazující magisterské
programy, doktorské
programy)

Dokládá se česným prohlášením
podepsaným osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace lze získat
například dle školní matriky, nebo
jiných vnitřních dokumentů školy.

příjemce

Jedná se o počet
podpořených osob z
cílových skupin, které
splnily kritérium
úspěšnosti, stanovené v
projektové ţádosti, např.
sloţení testu, zkoušky
apod. Hodnota indikátoru
dosahuje maximálně
hodnoty indikátoru
07.41.55.

písemný doklad o úspěšnosti např.
certifikát, účastnický list, osvědčení,
vysvědčení apod. dle schválené
ţádosti
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07.46.52

Počet úspěšně
podpořených osob v
počátečním vzdělávání studentů VOŠ - ţeny

z toho

07.46.51

Počet úspěšně
podpořených osob v
počátečním vzdělávání studentů VOŠ - muţi

Počet osob - muţů, které obdrţely
jednu nebo více podpor v rámci
přijatých projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Počet osob - ţen, které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých
projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

počet

Příjemce

počet

příjemce

Počet úspěšně
podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání

Počet účastníků dalšího vzdělávání,
kteří úspěšně předepsaným
způsobem ukončili vzdělávací
program s podporou OP VK.

počet

příjemce

07.46.66

Počet úspěšně
podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - muţi

Počet účastníků dalšího vzdělávání muţů, kteří úspěšně předepsaným
způsobem ukončili vzdělávací
program s podporou OP VK – muţi.

počet

Příjemce

07.46.67

Počet úspěšně
podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - ţeny

Počet účastníků dalšího vzdělávání ţen, kteří úspěšně předepsaným
způsobem ukončili vzdělávací
program s podporou OP VK – ţeny.

počet

Příjemce

z toho

07.46.65

z toho muţů

-

-

z toho ţen

Jedná se o počet
podpořených osob v dalším
vzdělávání, které splnily
kritérium úspěšnosti
písemný doklad o úspěšnosti např.
stanovené v projektové
certifikát, účastnický list, osvědčení,
ţádosti, např. sloţení testu,
vysvědčení apod. dle schválené
zkoušky apod. Hodnota
ţádosti
indikátoru dosahuje
maximálně hodnoty
indikátoru 07.41.65.

z toho muţů

-

-

z toho ţen
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07.46.30

Počet úspěšně
podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání

07.46.32

Počet úspěšně
podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - ţeny

z toho

07.46.31

Počet úspěšně
podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - muţi

07.41.20

Počet podpořených osob
- poskytovatelé sluţeb

Počet osob, které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých
projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Počet osob - muţů, které obdrţely
jednu nebo více podpor v rámci
přijatých projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Počet osob - ţen, které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých
projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

Počet osob poskytujících sluţby
nebo podporující poskytování
sluţeb, které obdrţely jednu nebo
více podpor v rámci přijatých
projektů. Kaţdá osoba, která
obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

Jedná se o počet
podpořených osob v dalším
písemný doklad o úspěšnosti např.
vzdělávání, které splnily
certifikát, účastnický list, osvědčení,
kritérium úspěšnosti
vysvědčení apod. dle schválené
stanovené v projektové
ţádosti
ţádosti, např. sloţení testu,
zkoušky apod.

počet

příjemce

počet

příjemce

z toho muţů

počet

příjemce

z toho ţen

příjemce

Jedná se o osoby, které v
rámci projektu poskytují
vzdělávací a ostatní
navazující, se vzděláváním
související sluţby cílové
skupině, např. pedagogický
pracovník, lektor,
vzdělavatel, školitel,
pedagog volného času,
tvůrce výukových materiálů
pro cílovou skupinu.

počet

písemný doklad např. smlouva,
dohoda o provedení práce, dohoda
o pracovní činnosti, faktura,
pracovní výkaz prezenční listina z
kaţdého dne výuky
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06.43.1020

z toho

06.43.17

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých provedené
změny v jejich cílech, obsahu,
Počet nově
metodách a formách zvýšily jejich
vytvořených/inovovaných kvalitu (nové/inovované vzdělávací
produktů
programy, nové vzdělávací moduly,
studijní materiály, pilotní ověřování,
analýzy, studie, syntézy, učební
pomůcky, e-learningové kurzy,
webové portály atd.).

Počet nově
vytvořených/inovovaných
kurzů v rámci
vzdělávacího programu
na VOŠ

Počet nově
vytvořených/inovovaných
06.43.12
produktů s komponentou
ŢP

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných kurzů
v rámci vzdělávacího programu v
podpořených projektech na VOŠ.

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých je
problematice ţivotního prostředí
věnován tematický celek v rozsahu
minimálně 15-20 % výuky.

počet

počet

počet

příjemce

Jedná se o počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů určených pro
cílovou skupinu a
nově vytvořené/inovované produkty
vzniklých/inovovaných v
v jejich hmatatelné podobě
rámci projektu, přičemţ
počtem se myslí počet
druhů nebo souborů nikoliv
počet kusů.

příjemce

Jedná se o počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů určených pro
cílovou skupinu a
nově vytvořené/inovované produkty
vzniklých/inovovaných v
v jejich hmatatelné podobě
rámci projektu, přičemţ
počtem se myslí počet
druhů nebo souborů nikoliv
počet kusů.

příjemce

Jedná se o počet druhů
nově
vytvořených/inovovaných
produktů určených pro
cílovou skupinu, které se
minimálně z 15-20% týkají
ŢP, měřeno počtem
výukových hodin nebo dle
jiného kritéria (pokud nelze
aplikovat kritérium výukové
hodiny), kdy je tato cílová
skupina vzdělávána.
Produkt vznikl/je inovován
v rámci projektu.

nově vytvořené/inovované produkty
v jejich hmatatelné podobě

20 Na OP 2.1 platí vztah 06.43.10 = 06.43.17.
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Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných
Počet nově
produktů, ve kterých je
vytvořených/inovovaných
06.43.13
problematice informačních
produktů s komponentou
technologií věnován tematický
ICT
celek v rozsahu minimálně 20 a více
hodin (dle oblasti podpory).

počet

příjemce

Celkový počet zapojených partnerů
do projektů (partner = ten, kdo s
ţadatelem uzavře smlouvu o
partnerství)

počet

příjemce

07.42.70

Počet zapojených
partnerů

Jedná se o počet druhů
nově
vytvořených/inovovaných
produktů určených pro
cílovou skupinu, kdy je
cílová skupina vzdělávána
min. 40 výukových hodin v
oblasti ICT. Produkt
vznikl/je inovován v rámci
projektu.
Jedná se o počet
právnických osob, které
jsou uvedeny v ţádosti o
podporu a uzavřely s
příjemcem smlouvu o
partnerství. Uvádí se počet
partnerů nikoliv počet
smluv.

nově vytvořené/inovované produkty
v jejich hmatatelné podobě

ţádost o finanční podporu a
smlouvy o partnerství
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4.6 Monitorovací indikátory 2.2
zdroj

specifikace OP VK pro 2.2

způsob dokladování/ zdroj
informací

počet

příjemce

Jedná se o počet zástupců cílových
skupin, kteří byli v rámci projektu
podpořeni jako osoby vzdělávané v
počátečním vzdělávání (tj. byli
odběrateli vzdělávací sluţby).

písemný záznam o
uskutečněné výuce např.
seznam přítomných a
nepřítomných osob s
podpisem učitele z kaţdého
dne výuky, prezenční listina
z kaţdého dne výuky

Počet osob v počátečním vzdělávání
studentů VŠ - muţů, kteří byly v rámci
projektů podpořeny.

počet

příjemce

z toho muţů

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání studentů VŠ - ţeny

Počet osob v počátečním vzdělávání
studentů VŠ - ţen, které byly v rámci
projektů podpořeny.

počet

příjemce

z toho ţen

1086

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
(studentů VŠ)- neaktivní
osoby celkem

Neaktivní osoby – osoby, které nejsou
zaměstnané, ale současně nesplňují
podmínky pro zařazení mezi osoby
nezaměstnané (nehledají aktivně práci
nebo nejsou připraveny k nástupu do
práce). Např. starobní důchodci, invalidní
důchodci, ţeny v domácnosti, rentiéři,
osoby připravující se na výkon budoucího
povolání apod.

počet

příjemce

Počet je totoţný s počtem uváděným
k MI 07.41.55 kromě osob, které
studují při zaměstnání.

1096

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
(studentů VŠ) - neaktivní
osoby ve vzdělávání či
odborné přípravě (ţáci,
studenti a učni)

Počet osob, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá osoba,
která obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát. Ta část neaktivních
osob, která se připravuje na výkon
budoucího povolání (ţáci základních a
středních škol, studenti vyšších
odborných a vysokých škol)

počet

příjemce

Počet je totoţný s počtem uváděným
k MI 07.41.55 kromě osob, které
studují při zaměstnání.

kód

typ

název

definice NČI

Počet podpořených osob
v počátečním vzdělávání
- studentů celkem

Počet osob v počátečním vzdělávání studentů přímo podpořených jako
cílových skupin v rámci realizace
projektu, které byly odběrateli dané
sluţby.

07.41.61

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání studentů VŠ - muţi

07.41.62

Z toho

výstup

z toho

07.41.55

jednotka

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle
seznamu zapsaných studentů
do skupiny, dle třídní knihy,
školní matriky, výkazů nebo
jiných vnitřních dokumentů
školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle
seznamu zapsaných studentů
do skupiny, dle třídní knihy,
školní matriky, výkazů nebo
jiných vnitřních dokumentů
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1186

1256

1266

1276

1286

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
(studentů VŠ) - mladí lidé
15-24 let

Celkový počet osob, mladých lidí ve věku
15-24 let, kteří v rámci projektu získali
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá osoba,
která obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
(studentů VŠ) - menšiny

Menšiny - skupiny osob, které se určitým
znakem (národností, náboţenstvím,
jazykem, kulturními zvyky apod.) odlišují
od ostatních občanů státu, coţ je
znevýhodňuje v přístupu ke zdrojům a na
trh práce.

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
(studentů VŠ) - migranti

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR,
která zahrnuje nelegální imigranty,
ţadatele o azyl, uznané azylanty, cizince
s uděleným dlouhodobým nebo trvalým
pobytem v ČR.

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
(studentů VŠ) - zdravotně
znevýhodnění

Do kategorie zdravotně znevýhodněných
kategorie patří v souladu s par. 67 zákona
435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické osoby, které
jsou a) orgánem sociálního zabezpečení
uznány invalidními ve třetím stupni,
b) orgánem sociálního zabezpečení
uznány invalidními v prvním nebo druhém
stupni, c) rozhodnutím Úřadu práce
vydaným krajskou pobočkou ÚP uznány
zdravotně znevýhodněnými.

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
(studentů VŠ) - ostatní
znevýhodněné skupiny

Osoby s jiným znevýhodněním při vstupu
na trh práce, neţ zahrnují výše uvedené
kategorie (např. ţáci se speciálními
potřebami).

Počet podpořených ţáků ve věku 1524 let.

počet

počet

počet

počet

příjemce

Počet podpořených osob, které se
dobrovolně přihlásily k některé
menšině.

příjemce

Počet podpořených osob se státním
občanstvím mimo ČR, cizinci podle
reţimu pobytu, osoby v postavení
azylanta, osoby poţívající doplňkové
ochrany a účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území České
republiky podle zvláštního právního
předpisu.

příjemce

příjemce

školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, výkazů nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, výkazů nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.
Menšiny se uvádějí na
základě dobrovolnosti.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, výkazů nebo jiných
vnitřních dokumentů školy
(občanství, reţimu pobytu).

Počet podpořených osob zdravotně
znevýhodněných dle zákona 435/2004
Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předpisů.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
personálních údajů
podpořené osoby. Informace
o zdravotním znevýhodnění
se uvádí na základě
dobrovolnosti.

Osoby se sociálním znevýhodněním (v
souladu s popisem v kap. Výklad
pojmů výše)nebo osoby s jiným (výše
neuvedeným) znevýhodněním na trhu
práce.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
personálních údajů
podpořené osoby. Informace
o jiném znevýhodnění se
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1426

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
(studentů VŠ) - střední
ISCED 3

1436

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání
(studentů VŠ) - nástavbové
studium ISCED 4

1446

z toho

07.41.65

Kategorie dosaţeného vzdělání střední
ISCED 3

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

Počet podpořených osob v
počátečním vzděláván
(studentů VŠ) vysokoškolské ISCED 5 a 6

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

Počet podpořených osob
- pracovníků v dalším
vzdělávání

Počet osob celkem - pracovníků v
dalším vzdělávání, které byly v rámci
projektů podpořeny (výzkumníci,
pedagogičtí, akademičtí a ostatní
pracovníci)

Počet podpořených osob v
dalším vzdělávání 07.41.81
pedagogických a
akademických pracovníků muţi
Počet podpořených osob v
dalším vzdělávání 07.41.82
pedagogických a
akademických pracovníků ţeny

Počet osob celkem - pracovníků v dalším
vzdělávání - pedagogických a
akademických pracovníků - muţi, které
byly v rámci projektů podpořeny.
Počet osob celkem - pracovníků v dalším
vzdělávání - pedagogických a
akademických pracovníků - ţeny, které
byly v rámci projektů podpořeny.

počet

počet

počet

počet

počet

počet

uvádí na základě
dobrovolnosti.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.

příjemce

Počet podpořených studentů, kteří jiţ
mají dosaţené střední vzdělávání a
střední vzdělání s výučním listem,
střední vzdělávání s maturitní
zkouškou, konzervatoře (mimo
posledních dvou ročníků).

příjemce

Počet podpořených studentů, kteří jiţ
mají dosaţené vzdělání v
nástavbovém studiu, zkráceném
studium s výučním listem, zkrácené
studium s maturitní zkouškou

příjemce

Počet podpořených studentů, kteří jiţ
mají dosaţené vzdělání na
konzervatoři (poslední dva ročníky),
vyšší odborné školy, vysoké škole
(bakalářské programy, magisterské
programy, navazující magisterské
programy, doktorské programy).

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.

příjemce

Jedná se o počet zástupců cílových
skupin, kteří byli v rámci projektu
podpořeni jako osoby vzdělávané
(tj. byli odběrateli vzdělávací
sluţby).

písemný záznam o
uskutečněné výuce např.
seznam přítomných a
nepřítomných osob s
podpisem učitele z kaţdého
dne výuky, prezenční listina
z kaţdého dne výuky

příjemce

Jedná se o počet akademických
pracovníků VŠ - muţi, kteří byli v rámci
projektu podpořeni jako osoby
vzdělávané v dalším vzdělávání.

příjemce

Jedná se o počet akademických
pracovníků VŠ - ţeny, kteří byli v rámci
projektu podpořeni jako osoby
vzdělávané v dalším vzdělávání.
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příjemce

Jedná se o počet ostatních pracovníků
VŠ - muţi, keři byli v rámci projektu
podpořeni jako osoby vzdělávané
v dalším vzdělávání.

příjemce

Jedná se o počet ostatních pracovníků
VŠ - ţeny, kteří byli v rámci projektu
podpořeni jako osoby vzdělávané
v dalším vzdělávání.

Počet osob celkem - pracovníků v dalším
vzdělávání - ostatních pracovníků - muţi,
které byly v rámci projektů podpořeny.

Počet podpořených osob v
07.41.92
dalším vzdělávání ostatních pracovníků - ţeny

Počet osob celkem - pracovníků v dalším
vzdělávání - ostatních pracovníků - ţeny,
které byly v rámci projektů podpořeny.

1042

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - zaměstnaní

Zaměstnaní - fyzické osoby závislé na
příjmu na základě pracovního poměru
nebo obdobného vztahu.

počet

příjemce

1182

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - mladí lidé 1524 let

Celkový počet osob, mladých lidí ve věku
15-24 let, kteří v rámci projektu získali
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá osoba,
která obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

počet

příjemce

1192

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - starší
pracovníci 55-64 let

Celkový počet osob - starší pracovníci 5564 let, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá osoba,
která obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

počet

příjemce

1252

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - menšiny

Menšiny - skupiny osob, které se určitým
znakem (národností, náboţenstvím,
jazykem, kulturními zvyky apod.) odlišují
od ostatních občanů státu, coţ je
znevýhodňuje v přístupu ke zdrojům a na
trh práce.

počet

příjemce

1262

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - migranti

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR,
která zahrnuje nelegální imigranty,
ţadatele o azyl, uznané azylanty, cizince
s uděleným dlouhodobým nebo trvalým
pobytem v ČR.

počet

příjemce

1272

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - zdravotně

Do kategorie zdravotně znevýhodněných
kategorie patří v souladu s par. 67 zákona
435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění

počet

příjemce

Z toho

Počet podpořených osob v
07.41.91
dalším vzdělávání ostatních pracovníků - muţi

počet

počet

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
Uvádí se počet totoţný s 07.41.65
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
pracovní smlouvy pracovníka.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
Počet podpořených pedagogických
osobou odpovědnou za
pracovníků, kteří jsou ve věku do 24 let
realizaci projektu. Informace
včetně.
lze získat například z
pracovní smlouvy pracovníka
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
Počet podpořených pracovníků, kteří
osobou odpovědnou za
jsou ve věku do 55-64 let včetně.
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
pracovní smlouvy pracovníka
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
Počet podpořených pracovníků, kteří
osobou odpovědnou za
se dobrovolně přihlásili k některé
realizaci projektu. Informace
menšině.
lze získat například z
pracovní smlouvy pracovníka
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
Počet podpořených pracovníků, kteří
realizaci projektu. Informace
nemají české občanství.
lze získat například z
personálních údajů
podpořeného pracovníka.
V souladu se z. 435/2004 Sb. o
Dokládá se česným
zaměstnanosti ve znění pozdějších
prohlášením podepsaným
předpisů. Počet podpořených
osobou odpovědnou za
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znevýhodnění

pozdějších předp. fyzické osoby, které
jsou a) orgánem sociálního zabezpečení
uznány invalidními ve třetím stupni,
b) orgánem sociálního zabezpečení
uznány invalidními v prvním nebo druhém
stupni, c) rozhodnutím Úřadu práce
vydaným krajskou pobočkou ÚP uznány
zdravotně znevýhodněnými.

pedagogických pracovníků, kteří mají
průkaz ZTP, ZTP-P. Počet pracovníků,
kteří mají průkaz ZTP, ZTP-P.

1282

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - ostatní
znevýhodněné skupiny

Osoby s jiným znevýhodněním při vstupu
na trh práce, neţ zahrnují výše uvedené
kategorie (např. ţáci se speciálními
potřebami).

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
jsou osoby s jiným znevýhodněním na
trhu práce (např. matky s dětmi do 15
let a samoţivitelé).

1412

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - základní
ISCED 1 a 2

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
střední, střední vzdělávání s výučním
listem, střední vzdělávání s maturitní
zkouškou, nebo konzervatoře (mimo
posledních dvou ročníků).

1422

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - střední ISCED
3

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
nástavbové studium, zkrácené studium
s výučním listem, zkrácené studium
s maturitní zkouškou.

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
konzervatoř (poslední dva ročníky),
vyšší odbornou školu, vysokou školu
(bakalářské programy, magisterské
programy, navazující magisterské
programy, doktorské programy).

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
personálních údajů
podpořeného pracovníka.

příjemce

Počet podpořených pracovníků, kteří
mají nejvyšší dosaţené vzdělání
konzervatoř (poslední dva ročníky),
vyšší odbornou školu, vysokou školu
(bakalářské programy, magisterské
programy, navazující magisterské
programy, doktorské programy).

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
personálních údajů
podpořeného pracovníka.

1432

1442

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - nástavbové
studium ISCED 4

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání - vysokoškolské
ISCED 5 a 6

Kategorie dosaţeného vzdělání základní
a niţší střední ISCED 1 a 2.

Kategorie dosaţeného vzdělání střední
ISCED 3

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

počet

počet

počet

počet

počet

realizaci projektu. Informace
lze získat například z
personálních údajů, případně
čestného prohlášení
podpořeného pracovníka.
Údaje o zdravotním
znevýhodnění se uvádí na
základě dobrovolnosti.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
personálních údajů
podpořeného pracovníka.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
personálních údajů
podpořeného pracovníka.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
personálních údajů
podpořeného pracovníka.
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písemný záznam o
uskutečněné výuce např.,
seznam přítomných a
nepřítomných osob s
podpisem učitele z kaţdého
dne výuky, prezenční listina
z kaţdého dne výuky

Počet podpořených osob
- studentů v dalším
vzdělávání

Počet osob v dalším vzdělávání studentů VŠ a VOŠ, které byly v rámci
projektů podpořeny

počet

počet

07.41.31

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - muţi

Počet osob v dalším vzdělávání studentů VŠ a VOŠ - muţů, kteří byly v
rámci projektů podpořeny

počet

příjemce

07.41.32

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - ţeny

Počet osob v dalším vzdělávání studentů VŠ a VOŠ - ţen, které byly v
rámci projektů podpořeny

počet

příjemce

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - neaktivní
osoby celkem

Počet osob celkem, které v rámci projektu
získali jakoukoliv formu podpory. Kaţdá
osoba, která obdrţela podporu se
započítává pouze jedenkrát. Neaktivní
osoby – osoby, které nejsou zaměstnané,
ale současně nesplňují podmínky pro
zařazení mezi osoby nezaměstnané
(nehledají aktivně práci nebo nejsou
připraveny k nástupu do práce). Např.
starobní důchodci, invalidní důchodci,
ţeny v domácnosti, rentiéři, osoby
připravující se na výkon budoucího
povolání apod.

1098

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - neaktivní
osoby ve vzdělávání či
odborné přípravě

Počet osob, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá osoba,
která obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát. Ta část neaktivních
osob, která se připravuje na výkon
budoucího povolání (ţáci základních a
středních škol, studenti vyšších
odborných a vysokých škol)

počet

příjemce

Počet je totoţný s počtem uváděným
k MI 07.41.30 kromě osob, které
studují při zaměstnání.

1188

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - mladí lidé 15-

Celkový počet osob, mladých lidí ve věku
15-24 let, kteří v rámci projektu získali
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá osoba,

počet

příjemce

Počet podpořených ţáků ve věku 1524 let.

z toho

07.41.30

Z toho

1088

počet

příjemce

z toho muţů

-

-

z toho ţen

Počet je totoţný s počtem uváděným
k MI 07.41.30 kromě osob, které
studují při zaměstnání.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle
seznamu zapsaných studentů
do skupiny dle třídní knihy,
dle školní matriky, výkazů
nebo jiných vnitřních
dokumentů školy
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle
seznamu zapsaných studentů
do skupiny dle třídní knihy,
dle školní matriky, výkazů
nebo jiných vnitřních
dokumentů školy
Dokládá se pouze při kontrole
na místě: informace k těmto
studentům dle školní matriky,
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1258

1268

1278

1288

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - menšiny

která obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.
Menšiny - skupiny osob, které se určitým
znakem (národností, náboţenstvím,
jazykem, kulturními zvyky apod.) odlišují
od ostatních občanů státu, coţ je
znevýhodňuje v přístupu ke zdrojům a na
trh práce

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - migranti

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR,
která zahrnuje nelegální imigranty,
ţadatele o azyl, uznané azylanty, cizince
s uděleným dlouhodobým nebo trvalým
pobytem v ČR

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - zdravotně
znevýhodnění

Do kategorie zdravotně znevýhodněných
kategorie patří v souladu s par. 67 zákona
435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické osoby, které
jsou a) orgánem sociálního zabezpečení
uznány invalidními ve třetím stupni,
b) orgánem sociálního zabezpečení
uznány invalidními v prvním nebo druhém
stupni, c) rozhodnutím Úřadu práce
vydaným krajskou pobočkou ÚP uznány
zdravotně znevýhodněnými.

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - ostatní
znevýhodněné skupiny

Osoby s jiným znevýhodněním při vstupu
na trh práce, neţ zahrnují výše uvedené
kategorie (např. ţáci se speciálními
potřebami).

výkazů nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.

počet

počet

počet

počet

příjemce

Počet podpořených osob, které se
dobrovolně přihlásily k některé
menšině.

příjemce

Počet podpořených osob se státním
občanstvím mimo ČR, cizinci podle
reţimu pobytu, osoby v postavení
azylanta, osoby poţívající doplňkové
ochrany a účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území České
republiky podle zvláštního právního
předpisu.

příjemce

příjemce

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy. Menšiny se
uvádějí na základě
dobrovolnosti.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy (občanství,
reţimu pobytu).

Počet podpořených osob zdravotně
znevýhodněných dle zákona 435/2004
Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předpisů.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle
personálních údajů
podpořené osoby. Informace
o zdravotním znevýhodnění
se uvádí na základě
dobrovolnosti.

Osoby se sociálním znevýhodněním (v
souladu s popisem v kap. Výklad
pojmů výše)nebo osoby s jiným (výše
neuvedeným) znevýhodněním na trhu
práce.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle
personálních údajů
podpořené osoby. Informace
o jiném znevýhodnění se
uvádí na základě
dobrovolnosti.
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1428

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - střední ISCED
3

1438

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - nástavbové
studium ISCED 4

1448

z toho

07.46.55

07.46.61

Kategorie dosaţeného vzdělání střední
ISCED 3

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

počet

počet

příjemce

příjemce

Počet podpořených studentů, kteří jiţ
mají dosaţené vzdělání v
nástavbovém studiu, zkráceném
studium s výučním listem, zkrácené
studium s maturitní zkouškou.

příjemce

Počet podpořených studentů, kteří jiţ
mají dosaţené vzdělání na
konzervatoři (poslední dva ročníky),
vyšší odborné školy, vysoké škole
(bakalářské programy, magisterské
programy, navazující magisterské
programy, doktorské programy).

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.

Jedná se o počet podpořených osob
z cílových skupin, které splnily
kritérium úspěšnosti, stanovené v
projektové ţádosti, např. sloţení
testu, zkoušky apod. Hodnota
indikátoru dosahuje maximálně
hodnoty indikátoru 07.41.55.

písemný doklad o
úspěšnosti např. certifikát,
účastnický list, osvědčení,
vysvědčení apod. dle
schválené ţádosti

Počet podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - vysokoškolské
ISCED 5 a 6

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

Počet úspěšně
podpořených osob v
počátečním vzdělávání studentů

Počet osob, které obdrţely jednu nebo
více podpor v rámci přijatých projektů
a které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. V případech,
kdy je podpořené osobě poskytnuto
více odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

počet

příjemce

Počet úspěšně
podpořených osob v
počátečním vzdělávání studentů VŠ - muţi

Počet osob, které obdrţely jednu nebo
více podpor v rámci přijatých projektů a
které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. V případech,
kdy je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor
v rámci jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.

počet

příjemce

počet

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.

Počet podpořených studentů, kteří jiţ
mají dosaţené střední vzdělávání a
střední vzdělání s výučním listem,
střední vzdělávání s maturitní
zkouškou, konzervatoře (mimo
posledních dvou ročníků).
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07.46.62

07.46.65

Počet úspěšně
podpořených osob v
počátečním vzdělávání studentů VŠ - ţeny

Počet úspěšně
podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání

Počet osob, které obdrţely jednu nebo
více podpor v rámci přijatých projektů a
které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. V případech,
kdy je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor
v rámci jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.
Počet účastníků dalšího vzdělávání,
kteří úspěšně předepsaným způsobem
ukončili vzdělávací program s
podporou OP VK.

Počet úspěšně
podpořených osob 07.46.82
pedagogických a
akademických pracovníků ţen

Počet osob, které obdrţely jednu nebo
více podpor v rámci přijatých projektů a
které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. V případech,
kdy je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor
v rámci jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.

z toho

Počet úspěšně
podpořených osob 07.46.81
pedagogických a
akademických pracovníků muţů

Počet osob, které obdrţely jednu nebo
více podpor v rámci přijatých projektů a
které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. V případech,
kdy je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor
v rámci jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.

počet

počet

počet

počet

příjemce

příjemce

Jedná se o počet podpořených osob
v dalším vzdělávání, které splnily
kritérium úspěšnosti stanovené v
projektové ţádosti, např. sloţení
testu, zkoušky apod. Hodnota
indikátoru dosahuje maximálně
hodnoty indikátoru 07.41.65.

příjemce

Jedná se o počet akademických
pracovníků VŠ - muţi, kteří splnili
kritérium úspěšnosti stanovené
v ţádosti.

příjemce

Jedná se o počet akademických
pracovníků VŠ - ţeny, kteří splnili
kritérium úspěšnosti stanovené
v ţádosti.

písemný doklad o
úspěšnosti např. certifikát,
účastnický list, osvědčení,
vysvědčení apod. dle
schválené ţádosti
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07.46.91

Počet úspěšně
podpořených osob ostatních pracovníků muţů

07.46.92

Počet úspěšně
podpořených osob ostatních pracovníků - ţen

z toho

07.46.30

07.46.31

Počet úspěšně
podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání

Počet úspěšně
podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - muţi

Počet osob, které obdrţely jednu nebo
více podpor v rámci přijatých projektů a
které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. V případech,
kdy je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor
v rámci jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.
Počet osob, které obdrţely jednu nebo
více podpor v rámci přijatých projektů a
které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. V případech,
kdy je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor
v rámci jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.
Počet osob, které obdrţely jednu nebo
více podpor v rámci přijatých projektů
a které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. V případech,
kdy je podpořené osobě poskytnuto
více odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Počet osob, které obdrţely jednu nebo
více podpor v rámci přijatých projektů a
které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. V případech,
kdy je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor
v rámci jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.

příjemce

Jedná se o počet ostatních pracovníků
VŠ – muţi, kteří splnili kritérium
úspěšnosti stanovené v projektové
ţádosti.

příjemce

Jedná se o počet ostatních pracovníků
VŠ – ţeny, kteří splnili kritérium
úspěšnosti stanovené v projektové
ţádosti.

počet

příjemce

Jedná se o počet podpořených osob
v dalším vzdělávání, které splnily
kritérium úspěšnosti stanovené v
projektové ţádosti, např. sloţení
testu, zkoušky apod. Hodnota
indikátoru dosahuje maximálně
hodnoty indikátoru 07.41.30.

počet

příjemce

počet

počet

-

písemný doklad o
úspěšnosti např. certifikát,
účastnický list, osvědčení,
vysvědčení apod. dle
schválené ţádosti

z toho muţů
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07.46.32

07.41.20

06.43.1021

06.43.18

Počet úspěšně
podpořených osob studentů v dalším
vzdělávání - ţeny

Počet osob, které obdrţely jednu nebo
více podpor v rámci přijatých projektů a
které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. V případech,
kdy je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor
v rámci jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.

Počet podpořených osob
- poskytovatelé sluţeb

Počet osob poskytujících sluţby nebo
podporující poskytování sluţeb, které
obdrţely jednu nebo více podpor v
rámci přijatých projektů. Kaţdá osoba,
která obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů, ve
kterých provedené změny v jejich
cílech, obsahu, metodách a formách
Počet nově
zvýšily jejich kvalitu (nové/inovované
vytvořených/inovovaných
vzdělávací programy, nové vzdělávací
produktů
moduly, studijní materiály, pilotní
ověřování, analýzy, studie, syntézy,
učební pomůcky, e-learningové kurzy,
webové portály atd.).

Počet nově
vytvořených/inovovaných
kurzů v rámci studijního
programu

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných kurzů
v rámci vzdělávacího programu v
podpořených projektech na VŠ.

počet

počet

počet

počet

Příjemce

-

Z toho ţen

příjemce

Jedná se o osoby, které v rámci
projektu poskytují vzdělávací a
ostatní navazující, se vzděláním
související sluţby cílové skupině,
např. pedagogický pracovník, lektor,
vzdělavatel, školitel, pedagog
volného času, tvůrce výukových
materiálů pro cílovou skupinu.

písemný doklad např.
smlouva, dohoda o
provedení práce, dohoda o
provedení pracovní
činnosti, faktura, pracovní
výkaz, prezenční listina z
kaţdého dne výuky

příjemce

Jedná se o počet nově
vytvořených/inovovaných kurzů
určených pro cílovou skupinu a
vzniklých/inovovaných v rámci
projektu, přičemţ počtem se myslí
počet druhů nebo souborů nikoliv
počet kusů.

nově vytvořené/inovované
produkty v jejich
hmatatelné podobě

příjemce

Jedná se o počet nově
vytvořených/inovovaných kurzů
určených pro cílovou skupinu a
vzniklých/inovovaných v rámci
projektu, přičemţ počtem se myslí
počet kusů.

nově vytvořené/inovované
produkty v jejich
hmatatelné podobě

21 Na OP 2.2 platí vztah 06.43.10 = 06.43.18
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počet

příjemce

nově vytvořené/inovované
kurzy v jejich hmatatelné
podobě

příjemce

Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných kurzů
určených pro cílovou skupinu, kdy
je cílová skupina vzdělávána min.
20výukových hodin v oblasti ICT.
Produkt vznikl/je inovován v rámci
projektu.

nově vytvořené/inovované
kurzy v jejich hmatatelné
podobě

z toho

Celkový počet nově
Počet nově
vytvořených/inovovaných produktů, ve
vytvořených/inovovaných
06.43.12
kterých je problematice ţivotního
produktů s komponentou
prostředí věnován tematický celek v
ŢP
rozsahu minimálně 15-20 % výuky.

Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných kurzů
určených pro cílovou skupinu, které
se minimálně z 15-20% týkají ŢP,
měřeno počtem výukových hodin
nebo dle jiného kritéria (pokud nelze
aplikovat kritérium výukové hodiny),
kdy je tato cílová skupina
vzdělávána. Produkt vznikl/je
inovován v rámci projektu.

výsledek

Celkový počet nově
Počet nově
vytvořených/inovovaných produktů, ve
vytvořených/inovovaných kterých je problematice informačních
06.43.13
produktů s komponentou technologií věnován tematický celek v
ICT
rozsahu minimálně 20 a více hodin (dle
oblasti podpory).

07.42.70

Počet zapojených
partnerů

Celkový počet zapojených partnerů do
projektů (partner = ten, kdo s
ţadatelem uzavře smlouvu o
partnerství).

počet

počet

příjemce

jedná se o počet právnických osob,
které jsou uvedeny v ţádosti o
ţádost o finanční podporu a
podporu a uzavřely s příjemcem
smlouvy o partnerství
smlouvu o partnerství. Uvádí se
počet partnerů, nikoliv počet smluv.
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4.7 Monitorovací indikátory 2.3
ty
p

kód

definice NČI

jednotka

zdroj

specifikace OP VK pro 2.2

způsob dokladování/ zdroj
informací

Jedná se o počet zástupců
cílových skupin, kteří byli v
rámci projektu podpořeni jako
osoby vzdělávané v počátečním
vzdělávání (tj. byli odběrateli
vzdělávací sluţby).

písemný záznam o
uskutečněné výuce např.
třídní kniha, seznam
přítomných a nepřítomných
osob s podpisem učitele z
kaţdého dne výuky,
prezenční listina z kaţdého
dne výuky

Počet podpořených osob
v počátečním vzdělávání
celkem - dětí, ţáků

Počet osob v počátečním vzdělávání ţáků přímo podpořených jako
cílových skupin v rámci realizace
projektu (ţáci škol, školních zařízení),
kteří byli odběrateli dané sluţby.

počet

příjemce

07.41.15

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání dětí, ţáků - chlapci

Počet osob v počátečním vzdělávání dětí, ţáků - chlapců přímo podpořených
jako cílových skupin v rámci realizace
projektu (ţáci škol, školních zařízení),
kteří byli odběrateli dané sluţby.

počet

Příjemce

-

Z toho chlapců

4105

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání dětí, ţáků ZŠ - chlapci

Počet osob v počátečním vzdělávání dětí, ţáků ZŠ - chlapců - přímo
podpořených jako cílových skupin v
rámci realizace projektu (ţáci škol,
školních zařízení), kteří byli odběrateli
dané sluţby.

počet

Příjemce

-

Z toho chlapců

4108

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání dětí, ţáků SŠ - chlapci

Počet osob v počátečním vzdělávání dětí, ţáků ZŠ - dívek - přímo
podpořených jako cílových skupin v
rámci realizace projektu (ţáci škol,
školních zařízení), kteří byli odběrateli
dané sluţby.

počet

Příjemce

-

Z toho chlapců

07.41.16

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání dětí, ţáků - dívky

Počet osob v počátečním vzdělávání dětí, ţáků - dívek přímo podpořených
jako cílových skupin v rámci realizace
projektu (ţáci škol, školních zařízení),
kteří byli odběrateli dané sluţby.

počet

Příjemce

z toho

výstup

07.41.14

z toho

název

-

Z toho dívek
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Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání - dětí,
ţáků ZŠ - dívky

4109

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání - dětí,
ţáků SŠ - dívky

Počet osob v počátečním vzdělávání
- ţáků SŠ - dívek přímo podpořených
jako cílových skupin v rámci realizace
projektu (ţáci škol, školních zařízení),
kteří byli odběrateli dané sluţby.

Z toho

Z toho

4106

Počet osob v počátečním vzdělávání
- dětí, ţáků ZŠ - dívek - přímo
podpořených jako cílových skupin v
rámci realizace projektu (ţáci škol,
školních zařízení), kteří byli
odběrateli dané sluţby.

počet

Příjemce

-

Z toho dívek

počet

Příjemce

-

Z toho dívek

1081

Neaktivní osoby – osoby, které
nejsou zaměstnané, ale současně
nesplňují podmínky pro zařazení
mezi osoby nezaměstnané (nehledají
Počet podpořených osob v
aktivně práci nebo nejsou připraveny
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - neaktivní osoby celkem k nástupu do práce). Např. starobní
důchodci, invalidní důchodci, ţeny
v domácnosti, rentiéři, osoby
připravující se na výkon budoucího
povolání apod.

počet

příjemce

1091

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - neaktivní osoby ve
vzdělávání či odborné přípravě
(ţáci, studenti a učni)

Počet osob, které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela
podporu, se započítává pouze
jedenkrát. Ta část neaktivních osob,
která se připravuje na výkon
budoucího povolání (ţáci základních
a středních škol, studenti vyšších
odborných a vysokých škol

počet

příjemce

1181

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - mladí lidé 15-24 let

Celkový počet osob, mladých lidí ve
věku 15-24 let, kteří v rámci projektu
získali jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela
podporu, se započítává pouze
jedenkrát.

počet

příjemce

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
Počet je totoţný s počtem uváděný
lze získat například dle
k MI 07.41.14., kromě osob, které
seznamu zapsaných ţáků do
studují při zaměstnání.
skupiny dle třídní knihy, dle
školní matriky, výkazů nebo
jiných vnitřních dokumentů
školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
Počet je totoţný s počtem
lze získat například dle
uváděným k MI 07.41.14., kromě
seznamu zapsaných ţáků do
osob, které studují při zaměstnání.
skupiny dle třídní knihy, dle
školní matriky, výkazů nebo
jiných vnitřních dokumentů
školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
Počet podpořených ţáků ve věku
realizaci projektu. Informace
15-24 let.
lze získat například dle školní
matriky, výkazů nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.
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Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, výkazů nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, výkazů nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.
Menšiny se uvádějí na
základě dobrovolnosti.

1191

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků)- starší pracovníci 55-64
let

Celkový počet osob - starší
pracovníci 55-64 let, které v rámci
projektu získaly jakoukoliv formu
podpory. Kaţdá osoba, která
obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

počet

příjemce

Počet podpořených osob, kteří jsou
ve věku do 55-64 let včetně.

1251

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - menšiny

Menšiny - skupiny osob, které se
určitým znakem (národností,
náboţenstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je znevýhodňuje v
přístupu ke zdrojům a na trh práce.

počet

příjemce

Počet podpořených osob, které se
dobrovolně přihlásily k některé
menšině.

příjemce

Počet podpořených osob se
státním občanstvím mimo ČR,
cizinci podle reţimu pobytu, osoby
v postavení azylanta, osoby
poţívající doplňkové ochrany a
účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území
České republiky podle zvláštního
právního předpisu.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy (občanství,
reţimu pobytu).

příjemce

Počet podpořených osob zdravotně
znevýhodněných dle zákona
435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve
znění pozdějších předpisů.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
personálních údajů
podpořené osoby. Informace
o zdravotním znevýhodnění
se uvádí na základě
dobrovolnosti.

příjemce

Osoby se sociálním
znevýhodněním (v souladu
s popisem v kap. Výklad pojmů
výše)nebo osoby s jiným (výše
neuvedeným) znevýhodněním na
trhu práce.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
personálních údajů

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - migranti

Migranti - skupina přistěhovalců
v ČR, která zahrnuje nelegální
imigranty, ţadatele o azyl, uznané
azylanty, cizince s uděleným
dlouhodobým nebo trvalým pobytem
v ČR.

1271

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků)- zdravotně znevýhodnění

Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona 435/2004
Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické osoby,
které jsou a) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními ve
třetím stupni, b) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními v
prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce vydaným
krajskou pobočkou ÚP uznány
zdravotně znevýhodněnými.

1281

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - ostatní znevýhodněné
skupiny

Osoby s jiným znevýhodněním při
vstupu na trh práce, neţ zahrnují
výše uvedené kategorie (např. ţáci
se speciálními potřebami).

1261

počet

počet

počet
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podpořené osoby. Informace
o jiném znevýhodnění se
uvádí na základě
dobrovolnosti.

1411

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - základní ISCED 1 a 2

1421

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - střední ISCED 3

1431

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - nástavbové studium
ISCED 4

1441

07.41.55

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání (dětí,
ţáků) - vysokoškolské ISCED 5
a6

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání studentů celkem

Kategorie dosaţeného vzdělání
základní a niţší střední ISCED 1 a 2,

Kategorie dosaţeného vzdělání
střední ISCED 3

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

Počet osob v počátečním
vzdělávání - studentů přímo
podpořených jako cílových
skupin v rámci realizace
projektu, které byly odběrateli
dané sluţby

počet

počet

počet

počet

počet

příjemce

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří mají
zatím nejvyšší dosaţené vzdělání
poskytované základními školami,
základními školami speciálními,
niţším stupněm středních škol
(víceletých gymnázií) a v oborech
vzdělání 1letá a 2letá praktická
škola
Počet podpořených ţáků, kteří jiţ
mají dosaţené střední vzdělávání a
střední vzdělání s výučním listem,
střední vzdělávání s maturitní
zkouškou, konzervatoře (mimo
posledních dvou ročníků)

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří jiţ Dokládá se pouze při kontrole
mají dosaţené vzdělání v
na místě: informace k těmto
nástavbovém studiu, zkráceném
ţákům dle školní matriky,
studium s výučním listem, zkrácené
nebo jiných vnitřních
studium s maturitní zkouškou
dokumentů školy.

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří jiţ
Dokládá se česným
mají dosaţené vzdělání na
prohlášením podepsaným
konzervatoři (poslední dva ročníky),
osobou odpovědnou za
vyšší odborné školy, vysoké škole
realizaci projektu. Informace
(bakalářské programy, magisterské lze získat například dle školní
programy, navazující magisterské matriky, nebo jiných vnitřních
programy, doktorské programy)
dokumentů školy.

příjemce

Jedná se o počet zástupců
cílových skupin, kteří byli v
rámci projektu podpořeni jako
osoby vzdělávané v počátečním
vzdělávání (tj. byli odběrateli
vzdělávací sluţby).

písemný záznam o
uskutečněné výuce např.
seznam přítomných a
nepřítomných osob s
podpisem učitele z kaţdého
dne výuky, prezenční listina
z kaţdého dne výuky
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Počet osob v počátečním
vzdělávání - studentů VOŠ - muţů,
které byly v rámci projektů
podpořeny.

počet

Příjemce

07.41.52

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání studentů VOŠ - ţeny

Počet osob v počátečním
vzdělávání - studentů VOŠ - ţen,
které byly v rámci projektů
podpořeny.

počet

Příjemce

07.41.61

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání studentů VŠ - muţi

Počet osob v počátečním
vzdělávání studentů VŠ - muţů,
kteří byly v rámci projektů
podpořeny.

počet

Příjemce

07.41.62

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání studentů VŠ - ţeny

Počet osob v počátečním
vzdělávání studentů VŠ - ţen, které
byly v rámci projektů podpořeny.

počet

Příjemce

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VOŠ) - neaktivní osoby celkem

Neaktivní osoby – osoby, které
nejsou zaměstnané, ale současně
nesplňují podmínky pro zařazení
mezi osoby nezaměstnané
(nehledají aktivně práci nebo
nejsou připraveny k nástupu do
práce). Např. starobní důchodci,
invalidní důchodci, ţeny
v domácnosti, rentiéři, osoby
připravující se na výkon budoucího
povolání apod.

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VOŠ) - neaktivní osoby ve
vzdělávání či odborné přípravě

Počet osob, které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela
podporu, se započítává pouze
jedenkrát. Ta část neaktivních
osob, která se připravuje na výkon
budoucího povolání (ţáci
základních a středních škol,
studenti vyšších odborných a
vysokých škol).

z toho

07.41.51

Počet podpořených osob v
počátečním vzdělávání studentů VOŠ - muţi

1086

1096

počet

počet

příjemce

příjemce

Z toho muţů

-

-

Z toho ţen

Z toho muţů

-

-

Z toho ţen

Počet je totoţný s počtem
uváděným k MI 07.41.30 kromě
osob, které studují při zaměstnání

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle
seznamu zapsaných studentů
do skupiny dle třídní knihy,
dle školní matriky, výkazů
nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.

Počet je totoţný s počtem
uváděným k MI 07.41.55 kromě
osob, které studují při zaměstnání.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle
seznamu zapsaných studentů
do skupiny dle třídní knihy,
dle školní matriky, výkazů
nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.
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Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, výkazů nebo jiných
vnitřních dokumentů školy
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy. Menšiny se
uvádějí na základě
dobrovolnosti.

1186

Celkový počet osob, mladých lidí ve
Počet podpořených osob - v
věku 15-24 let, kteří v rámci
počátečním vzdělávání (studentů projektu získali jakoukoliv formu
VOŠ) - mladí lidé 15-24 let
podpory. Kaţdá osoba, která
obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

počet

příjemce

Počet podpořených ţáků ve věku
15-24 let.

1256

Menšiny - skupiny osob, které se
určitým znakem (národností,
náboţenstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je znevýhodňuje
v přístupu ke zdrojům a na trh
práce.

počet

příjemce

Počet podpořených osob, které se
dobrovolně přihlásily k některé
menšině

příjemce

Počet podpořených osob se
státním občanstvím mimo ČR,
cizinci podle reţimu pobytu, osoby
v postavení azylanta, osoby
poţívající doplňkové ochrany a
účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území
České republiky podle zvláštního
právního předpisu.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy (občanství,
reţimu pobytu).

Počet podpořených osob zdravotně
znevýhodněných dle par. 67
zákona 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění pozdějších
předpisů

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
personálních údajů
podpořené osoby. Informace
o zdravotním znevýhodnění
se uvádí na základě
dobrovolnosti.

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VOŠ) - menšiny

Migranti - skupina přistěhovalců
v ČR, která zahrnuje nelegální
imigranty, ţadatele o azyl, uznané
azylanty, cizince s uděleným
dlouhodobým nebo trvalým
pobytem v ČR.

1266

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VOŠ) - migranti

1276

Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona
435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve
znění pozdějších předp. fyzické
osoby, které jsou a) orgánem
Počet podpořených osob - v
sociálního zabezpečení uznány
počátečním vzdělávání (studentů
invalidními ve třetím stupni,
VOŠ) - zdravotně znevýhodnění
b) orgánem sociálního zabezpečení
uznány invalidními v prvním nebo
druhém stupni, c) rozhodnutím
Úřadu práce vydaným krajskou
pobočkou ÚP uznány zdravotně
znevýhodněnými.

počet

počet

příjemce

102

Meto d i ka mo n ito ro v ac íc h i nd i ká to r ů OP V K,
ve rze 3 .

1286

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VOŠ) - ostatní znevýhodněné
skupiny)

Osoby s jiným znevýhodněním při
vstupu na trh práce, neţ zahrnují
výše uvedené kategorie (např. ţáci
se speciálními potřebami)

počet

příjemce

Osoby se sociálním
znevýhodněním (v souladu
s popisem v kap. Výklad pojmů
výše)nebo osoby s jiným (výše
neuvedeným) znevýhodněním na
trhu práce

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
personálních údajů
podpořené osoby. Informace
o jiném znevýhodnění se
uvádí na základě
dobrovolnosti.

příjemce

Počet podpořených studentů, kteří
jiţ mají dosaţené střední
vzdělávání a střední vzdělání
s výučním listem, střední
vzdělávání s maturitní zkouškou,
konzervatoře (mimo posledních
dvou ročníků)

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.

1426

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VOŠ) - střední ISCED 3

1436

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VOŠ) - nástavbové studium
ISCED 4

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

počet

příjemce

1446

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VOŠ) - vysokoškolské ISCED 5
a6

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

počet

příjemce

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VŠ) - neaktivní osoby celkem

Neaktivní osoby – osoby, které
nejsou zaměstnané, ale současně
nesplňují podmínky pro zařazení
mezi osoby nezaměstnané
(nehledají aktivně práci nebo
nejsou připraveny k nástupu do
práce). Např. starobní důchodci,
invalidní důchodci, ţeny
v domácnosti, rentiéři, osoby
připravující se na výkon budoucího
povolání apod.

1080

Kategorie dosaţeného vzdělání
střední ISCED 3

počet

počet

příjemce

Dokládá se česným
Počet podpořených studentů, kteří
prohlášením podepsaným
jiţ mají dosaţené vzdělání v
osobou odpovědnou za
nástavbovém studiu, zkráceném
realizaci projektu. Informace
studium s výučním listem, zkrácené lze získat například dle školní
studium s maturitní zkouškou.
matriky, výkazů nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.
Počet podpořených studentů, kteří
Dokládá se česným
jiţ mají dosaţené vzdělání na
prohlášením podepsaným
konzervatoři (poslední dva ročníky),
osobou odpovědnou za
vyšší odborné školy, vysoké škole
realizaci projektu. Informace
(bakalářské programy, magisterské lze získat například dle školní
programy, navazující magisterské
matriky, výkazů nebo jiných
programy, doktorské programy).
vnitřních dokumentů školy.

Počet je totoţný s počtem
uváděným k MI 07.41.55 kromě
osob, které studují při zaměstnání

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle
seznamu zapsaných studentů
do skupiny, dle školní matriky,
nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.

103

Meto d i ka mo n ito ro v ac íc h i nd i ká to r ů OP V K,
ve rze 3 .
Počet osob, které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela
podporu, se započítává pouze
jedenkrát. Ta část neaktivních
osob, která se připravuje na výkon
budoucího povolání (ţáci
základních a středních škol,
studenti vyšších odborných a
vysokých škol)

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle
seznamu zapsaných studentů
do skupiny, dle školní matriky,
nebo jiných vnitřních
dokumentů školy.

1090

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VŠ) - neaktivní osoby ve
vzdělávání či odborné přípravě

1180

Celkový počet osob, mladých lidí ve
Počet podpořených osob - v
věku 15-24 let, kteří v rámci
počátečním vzdělávání (studentů
projektu
získali jakoukoliv formu
VŠ) - mladí lidé 15-24 let
podpory. Kaţdá osoba, která
obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

počet

příjemce

Počet podpořených ţáků ve věku
15-24 let.

1250

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VŠ) - v počátečním vzdělávání
(studentů VŠ) - menšiny

Menšiny - skupiny osob, které se
určitým znakem (národností,
náboţenstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je znevýhodňuje
v přístupu ke zdrojům a na trh
práce.

počet

příjemce

Počet podpořených osob, které se
dobrovolně přihlásily k některé
menšině.

příjemce

Počet podpořených osob se
státním občanstvím mimo ČR,
cizinci podle reţimu pobytu, osoby
v postavení azylanta, osoby
poţívající doplňkové ochrany a
účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území
České republiky podle zvláštního
právního předpisu.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, výkazů nebo jiných
vnitřních dokumentů školy
(občanství, reţimu pobytu).

Počet podpořených osob zdravotně
znevýhodněných dle par. 67
zákona 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění pozdějších
předpisů

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
personálních údajů
podpořené osoby. Informace
o zdravotním znevýhodnění

1260

1270

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VŠ) - migrant

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VŠ) - zdravotně znevýhodnění

Migranti - skupina přistěhovalců
v ČR, která zahrnuje nelegální
imigranty, ţadatele o azyl, uznané
azylanty, cizince s uděleným
dlouhodobým nebo trvalým
pobytem v ČR
Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona
435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve
znění pozdějších předp. fyzické
osoby, které jsou a) orgánem
sociálního zabezpečení uznány
invalidními ve třetím stupni,

počet

počet

počet

příjemce

příjemce

Počet je totoţný s počtem
uváděným k MI 07.41.55 kromě
osob, které studují při zaměstnání

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle dle
školní matriky, výkazů nebo
jiných vnitřních dokumentů
školy.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, výkazů nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.
Menšiny se uvádějí na
základě dobrovolnosti.

104

Meto d i ka mo n ito ro v ac íc h i nd i ká to r ů OP V K,
ve rze 3 .
b) orgánem sociálního zabezpečení
uznány invalidními v prvním nebo
druhém stupni, c) rozhodnutím
Úřadu práce vydaným krajskou
pobočkou ÚP uznány zdravotně
znevýhodněnými.

1280

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VŠ) - ostatní znevýhodněné
skupiny

Osoby s jiným znevýhodněním při
vstupu na trh práce, neţ zahrnují
výše uvedené kategorie (např. ţáci
se speciálními potřebami)

se uvádí na základě
dobrovolnosti.

počet

příjemce

Osoby se sociálním
znevýhodněním (v souladu
s popisem v kap. Výklad pojmů
výše)nebo osoby s jiným (výše
neuvedeným) znevýhodněním na
trhu práce

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
personálních údajů
podpořené osoby. Informace
o jiném znevýhodnění se
uvádí na základě
dobrovolnosti.

příjemce

Počet podpořených studentů, kteří
jiţ mají dosaţené střední
vzdělávání a střední vzdělání
s výučním listem, střední
vzdělávání s maturitní zkouškou,
konzervatoře (mimo posledních
dvou ročníků)

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například dle školní
matriky, výkazů nebo jiných
vnitřních dokumentů školy

1420

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VŠ) - střední ISCED 3

1430

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VŠ) - nástavbové studium ISCED
4

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

počet

příjemce

1440

Počet podpořených osob - v
počátečním vzdělávání (studentů
VŠ) - vysokoškolské ISCED 5 a 6

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

počet

příjemce

Kategorie dosaţeného vzdělání
střední ISCED 3

počet

Dokládá se česným
Počet podpořených studentů, kteří
prohlášením podepsaným
jiţ mají dosaţené vzdělání v
osobou odpovědnou za
nástavbovém studiu, zkráceném
realizaci projektu. Informace
studium s výučním listem, zkrácené lze získat například dle školní
studium s maturitní zkouškou
matriky, výkazů nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.
Počet podpořených studentů, kteří
Dokládá se česným
jiţ mají dosaţené vzdělání na
prohlášením podepsaným
konzervatoři (poslední dva ročníky),
osobou odpovědnou za
vyšší odborné školy, vysoké škole
realizaci projektu. Informace
(bakalářské programy, magisterské lze získat například dle školní
programy, navazující magisterské
matriky, výkazů nebo jiných
programy, doktorské programy)
vnitřních dokumentů školy.

105

Meto d i ka mo n ito ro v ac íc h i nd i ká to r ů OP V K,
ve rze 3 .

Počet podpořených osob pracovníků v dalším
vzdělávání

Počet osob celkem - pracovníků
v dalším vzdělávání, které byly v
rámci projektů podpořeny
(výzkumníci, pedagogičtí,
akademičtí a ostatní pracovníci)

počet

příjemce

07.41.71

Počet podpořených osob v
dalším vzdělávání - vědeckých a
výzkumných pracovníků - muţi

Počet osob celkem - pracovníků v
dalším vzdělávání - výzkumníků muţi, které byly v rámci projektů
podpořeny.

počet

Příjemce

07.41.72

Počet podpořených osob v
dalším vzdělávání - vědeckých a
výzkumných pracovníků - ţeny

Počet osob celkem - pracovníků v
dalším vzdělávání - výzkumníků ţeny, které byly v rámci projektů
podpořeny.

počet

Příjemce

1042

Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání zaměstnaní

Zaměstnaní - fyzické osoby závislé
na příjmu na základě pracovního
poměru nebo obdobného vztahu.

1182

Celkový počet osob, mladých lidí ve
věku 15-24 let, kteří v rámci
Počet podpořených osob projektu získali jakoukoliv formu
pracovníků v dalším vzdělávání podpory. Kaţdá osoba, která
mladí lidé 15-24 let
obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát

písemný záznam o
uskutečněné výuce např.
seznam přítomných a
nepřítomných osob s
podpisem učitele z kaţdého
dne výuky, prezenční listina
z kaţdého dne výuky

Z toho muţů

-

Z toho

z toho

07.41.65

Jedná se o počet zástupců
cílových skupin, kteří byli v
rámci projektu podpořeni jako
osoby vzdělávané (tj. byli
odběrateli vzdělávací sluţby).

počet

počet

příjemce

příjemce

-

Z toho ţen

Uvádí se počet totoţný s 07.41.65

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
pracovní smlouvy pracovníka.

Počet podpořených pedagogických
pracovníků, kteří jsou ve věku do
24 let včetně.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
pracovní smlouvy pracovníka

106

Meto d i ka mo n ito ro v ac íc h i nd i ká to r ů OP V K,
ve rze 3 .

Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání starší pracovníci 55-64 let

Celkový počet osob - starší
pracovníci 55-64 let, které v rámci
projektu získaly jakoukoliv formu
podpory. Kaţdá osoba, která
obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

1252

Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání menšiny

Menšiny - skupiny osob, které se
určitým znakem (národností,
náboţenstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je znevýhodňuje
v přístupu ke zdrojům a na trh
práce.

1262

Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání migranti

Migranti - skupina přistěhovalců
v ČR, která zahrnuje nelegální
imigranty, ţadatele o azyl, uznané
azylanty, cizince s uděleným
dlouhodobým nebo trvalým
pobytem v ČR

1192

1272

1282

Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání zdravotně znevýhodnění

Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání ostatní znevýhodněné skupiny

Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona
435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve
znění pozdějších předp. fyzické
osoby, které jsou a) orgánem
sociálního zabezpečení uznány
invalidními ve třetím stupni,
b) orgánem sociálního zabezpečení
uznány invalidními v prvním nebo
druhém stupni, c) rozhodnutím
Úřadu práce vydaným krajskou
pobočkou ÚP uznány zdravotně
znevýhodněnými.

Osoby s jiným znevýhodněním při
vstupu na trh práce, neţ zahrnují
výše uvedené kategorie (např. ţáci
se speciálními potřebami)

počet

počet

počet

počet

počet

příjemce

příjemce

příjemce

příjemce

příjemce

Počet podpořených pracovníků,
kteří jsou ve věku do 55-64 let
včetně

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
pracovní smlouvy pracovníka

Počet podpořených pracovníků,
kteří se dobrovolně přihlásili
k některé menšině

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
pracovní smlouvy pracovníka

Počet podpořených pracovníků,
kteří nemají české občanství.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například z
pracovní smlouvy pracovníka

V souladu se z. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění pozdějších
předpisů. Počet podpořených
pedagogických pracovníků, kteří
mají průkaz ZTP, ZTP-P. Počet
pracovníků, kteří mají průkaz ZTP,
ZTP-P.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například
personálních údajů, případně
čestného prohlášení. Údaje o
zdravotním znevýhodnění se
uvádí na základě
dobrovolnosti.

Počet podpořených pracovníků,
kteří jsou osoby s jiným
znevýhodněním na trhu práce
(např. matky s dětmi do 15 let a
samoţivitelé, obyvatelé sociálně
vyloučených lokalit).

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například
personálních údajů, případně
čestného prohlášení. Údaje o
jiném znevýhodnění se uvádí
na základě dobrovolnosti.
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1412

1422

1432

1442

z toho

07.41.30

07.41.31

Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání základní ISCED 1 a 2

Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání střední ISCED 3

Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání nástavbové studium ISCED 4

Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání vysokoškolské ISCED 5 a 6

Počet podpořených pracovníků,
kteří mají nejvyšší dosaţené
vzdělání střední, střední vzdělávání
s výučním listem, střední
vzdělávání s maturitní zkouškou,
nebo konzervatoře (mimo
posledních dvou ročníků).
Počet podpořených pracovníků,
kteří mají nejvyšší dosaţené
vzdělání nástavbové studium,
zkrácené studium s výučním listem,
zkrácené studium s maturitní
zkouškou.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat např. z
personálních údajů
podpořeného pracovníka.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat např. z
personálních údajů
podpořeného pracovníka.

příjemce

Počet podpořených pracovníků,
kteří mají nejvyšší dosaţené
vzdělání konzervatoř (poslední dva
ročníky), vyšší odbornou školu,
vysokou školu (bakalářské
programy, magisterské programy,
navazující magisterské programy,
doktorské programy).

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat např. z
personálních údajů
podpořeného pracovníka.

příjemce

Počet podpořených pracovníků,
kteří mají nejvyšší dosaţené
vzdělání konzervatoř (poslední dva
ročníky), vyšší odbornou školu,
vysokou školu (bakalářské
programy, magisterské programy,
navazující magisterské programy,
doktorské programy).

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat např. z
personálních údajů
podpořeného pracovníka.

Jedná se o počet zástupců
cílových skupin, kteří byli v
rámci projektu podpořeni jako
osoby vzdělávané v dalším
vzdělávání (tj. byli odběrateli
vzdělávací sluţby).

písemný záznam o
uskutečněné výuce např.,
seznam přítomných a
nepřítomných osob s
podpisem učitele z kaţdého
dne výuky, prezenční listina
z kaţdého dne výuky

Kategorie dosaţeného vzdělání
základní a niţší střední ISCED 1 a
2,

počet

příjemce

Kategorie dosaţeného vzdělání
střední ISCED 3

počet

příjemce

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

počet

počet

Počet podpořených osob studentů v dalším vzdělávání

Počet osob v dalším vzdělávání studentů VŠ a VOŠ, které byly v
rámci projektů podpořeny

počet

příjemce

Počet podpořených osob studentů v dalším vzdělávání muţi

Počet osob v dalším vzdělávání studentů VŠ a VOŠ - muţů, kteří
byly v rámci projektů podpořeny

počet

Příjemce

-

Z toho muţů
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07.41.32

z toho

4612

4616

Počet podpořených osob studentů v dalším vzdělávání ţeny

Počet úspěšně podpořených
osob v počátečním vzdělávání
celkem - dětí, ţáků

Počet úspěšně podpořených
osob v počátečním vzdělávání počet ţáků ZŠ - chlapci

Počet osob v dalším vzdělávání studentů VŠ a VOŠ - ţen, které
byly v rámci projektů podpořeny
Celkový počet úspěšně
podpořených osob v počátečním
vzdělávání - dětí a ţáků, které
obdrţely jednu nebo více podpor
v rámci přijatých projektů, a
které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem.
Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu,
ze které mají cílové skupiny
prospěch, podpora můţe mít
formu např. vzdělávacího nebo
rekvalifikačního kurzu, stáţe,
odborné konzultace,
poradenství, výcviku, školení,
odborné praxe apod. V
případech, kdy je podpořené
osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe
nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor
jí bylo poskytnuto.
Celkový počet úspěšně
podpořených osob v počátečním
vzdělávání - ţáků ZŠ - chlapců,
které obdrţely jednu nebo více
podpor v rámci přijatých projektů, a
které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. Podpora
je jakákoliv aktivita financovaná z
rozpočtu projektu, ze které mají
cílové skupiny prospěch, podpora
můţe mít formu např. vzdělávacího
nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe,
odborné konzultace, poradenství,
výcviku, školení, odborné praxe
apod. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více

počet

Příjemce

počet

příjemce

počet

Příjemce

-

Z toho ţen

Počet ţáků ZŠ, SŠ, v počátečním
vzdělávání, kteří splnili kritérium
úspěšnosti, stanovené v
projektové ţádosti, např. sloţení
testu, zkoušky apod. Indikátor
dosahuje maximálně hodnoty
indikátoru 07.41.14

-

certifikáty, účastnické listy,
osvědčení, vysvědčení
apod.

Z toho chlapců
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odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

4617

Počet úspěšně podpořených
osob v počátečním vzdělávání počet ţáků ZŠ - dívky

Celkový počet úspěšně
podpořených osob v počátečním
vzdělávání - ţáků ZŠ - dívek, které
obdrţely jednu nebo více podpor v
rámci přijatých projektů, a které
ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. Podpora
je jakákoliv aktivita financovaná z
rozpočtu projektu, ze které mají
cílové skupiny prospěch, podpora
můţe mít formu např. vzdělávacího
nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe,
odborné konzultace, poradenství,
výcviku, školení, odborné praxe
apod. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

počet

Příjemce

-

Z toho dívek
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4619

Počet úspěšně podpořených
osob v počátečním vzdělávání počet ţáků SŠ - chlapci

4620

Počet úspěšně podpořených
osob v počátečním vzdělávání počet ţáků SŠ - dívky

Celkový počet úspěšně
podpořených osob v počátečním
vzdělávání - ţáků SŠ - chlapců,
které obdrţely jednu nebo více
podpor v rámci přijatých projektů, a
které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. Podpora
je jakákoliv aktivita financovaná z
rozpočtu projektu, ze které mají
cílové skupiny prospěch, podpora
můţe mít formu např. vzdělávacího
nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe,
odborné konzultace, poradenství,
výcviku, školení, odborné praxe
apod. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Celkový počet úspěšně
podpořených osob v počátečním
vzdělávání - ţáků SŠ - dívek, které
obdrţely jednu nebo více podpor v
rámci přijatých projektů, a které
ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. Podpora
je jakákoliv aktivita financovaná z
rozpočtu projektu, ze které mají
cílové skupiny prospěch, podpora
můţe mít formu např. vzdělávacího
nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe,
odborné konzultace, poradenství,
výcviku, školení, odborné praxe
apod. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

počet

Příjemce

počet

Příjemce

-

Z toho chlapců

-

Z toho dívek
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z toho

07.46.55

Počet úspěšně podpořených
osob v počátečním vzdělávání
- studentů

07.46.51

Počet úspěšně podpořených
osob v počátečním vzdělávání studentů VOŠ - muţi

07.46.52

Počet úspěšně podpořených
osob v počátečním vzdělávání studentů VOŠ - ţeny

07.46.61

Počet úspěšně podpořených
osob v počátečním vzdělávání studentů VŠ - muţi

Počet osob, které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci
přijatých projektů a které
ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. V
případech, kdy je podpořené
osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe
nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor
jí bylo poskytnuto.
Počet osob, které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých
projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Počet osob, které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých
projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Počet osob, které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých
projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

počet

příjemce

počet

Příjemce

počet

Příjemce

počet

Příjemce

Jedná se o počet podpořených
osob z cílových skupin, které
splnily kritérium úspěšnosti,
stanovené v projektové ţádosti,
např. sloţení testu, zkoušky
apod.

Z toho muţů

-

-

-

písemný doklad o
úspěšnosti např. certifikát,
účastnický list, osvědčení,
vysvědčení apod. dle
schválené ţádosti

Z toho ţen

Z toho muţů

112

Meto d i ka mo n ito ro v ac íc h i nd i ká to r ů OP V K,
ve rze 3 .

07.46.62

07.46.65

Počet úspěšně podpořených
osob v počátečním vzdělávání studentů VŠ - ţeny

Počet úspěšně podpořených
osob - pracovníků v dalším
vzdělávání

07.46.72

Počet úspěšně podpořených
osob v dalším vzdělávání vědeckých a výzkumných
pracovníků - ţeny

z toho

07.46.71

Počet úspěšně podpořených
osob v dalším vzdělávání vědeckých a výzkumných
pracovníků - muţi

Počet osob, které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých
projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Počet účastníků dalšího
vzdělávání, kteří úspěšně
předepsaným způsobem ukončili
vzdělávací program s podporou
OP VK
Počet osob, které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých
projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Počet osob, které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých
projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

počet

Příjemce

počet

příjemce

počet

Příjemce

počet

Příjemce

-

Z toho ţen

Jedná se o počet podpořených
osob v dalším vzdělávání, které
splnily kritérium úspěšnosti
stanovené v projektové ţádosti,
např. sloţení testu, zkoušky
apod. Hodnota indikátoru
dosahuje maximálně hodnoty
indikátoru 07.41.65.

písemný doklad o
úspěšnosti např. certifikát,
účastnický list, osvědčení,
vysvědčení apod. dle
schválené ţádosti

Z toho muţů

-

-

Z toho ţen
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07.46.30

Počet úspěšně podpořených
osob - studentů v dalším
vzdělávání

Počet úspěšně podpořených
osob - studentů v dalším
vzdělávání - muţi

07.46.32

Počet úspěšně podpořených
osob - studentů v dalším
vzdělávání - ţeny

z toho

07.46.31

07.41.20

Počet podpořených osob poskytovatelé sluţeb

Počet osob, které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci
přijatých projektů a které
ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. V
případech, kdy je podpořené
osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe
nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor
jí bylo poskytnuto.
Počet osob - muţů, které obdrţely
jednu nebo více podpor v rámci
přijatých projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Počet osob - ţen, které obdrţely
jednu nebo více podpor v rámci
přijatých projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Počet osob poskytujících sluţby
nebo podporující poskytování
sluţeb, které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci
přijatých projektů. Kaţdá osoba,
která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát.

počet

příjemce

počet

Příjemce

počet

Příjemce

počet

příjemce

Jedná se o počet podpořených
osob v dalším vzdělávání, které
splnily kritérium úspěšnosti
stanovené v projektové ţádosti,
např. sloţení testu, zkoušky
apod. Hodnota indikátoru
dosahuje maximálně hodnoty
indikátoru 07.41.30.

písemný doklad o
úspěšnosti např. certifikát,
účastnický list, osvědčení,
vysvědčení apod. dle
schválené ţádosti

z toho muţů

-

-

z toho ţen

Jedná se o osoby, které v rámci
projektu poskytují vzdělávací a
ostatní navazující, se vzděláním
související sluţby cílové
skupině, např. pedagogický
pracovník, lektor, vzdělavatel,
školitel, pedagog volného času,
tvůrce výukových materiálů pro
cílovou skupinu.

písemný doklad např.
smlouva, dohoda o
provedení práce, dohoda o
provedení pracovní
činnosti, faktura, pracovní
výkaz, prezenční listina z
kaţdého dne výuky
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07.42.70

Počet zapojených partnerů

Celkový počet zapojených
partnerů do projektů
(partner=ten, kdo s ţadatelem
uzavře smlouvu o partnerství).

počet

příjemce

jedná se o počet právnických
osob, které jsou uvedeny v
ţádosti o podporu a uzavřely s
příjemcem smlouvu o
partnerství. Uvádí se počet
partnerů, nikoliv počet smluv.

ţádost o finanční podporu a
smlouvy o partnerství
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4.8 Monitorovací indikátory 2.4
kód

typ

definice NČI

Počet podpořených osob - celkem

Celkový počet osob, které v rámci
projektu získaly jakoukoliv formu
podpory; bez ohledu na počet
poskytnutých podpor. Podpora je
jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu
projektu, ze které mají cílové skupiny
prospěch, podpora můţe mít formu např.
vzdělávacího nebo rekvalifikačního
kurzu, stáţe, odborné konzultace,
poradenství, výcviku, školení, odborné
praxe apod. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je tato
osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí
bylo poskytnuto.

Počet podpořených osob - muţi

Celkový počet muţů, kteří v rámci
projektu získali jakoukoliv formu
podpory bez ohledu na počet
poskytnutých podpor. Podpora je
jakákoliv aktivita financovaná z
rozpočtu projektu, ze které mají cílové
skupiny prospěch, podpora můţe mít
formu např. vzdělávacího nebo
rekvalifikačního kurzu, stáţe, odborné
konzultace, poradenství, výcviku,
školení, odborné praxe apod. V
případech, kdy je podpořené osobě
poskytnuto více odlišných/na sebe
nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor jí
bylo poskytnuto.

z toho

výstup

07.41.00

název

07.41.01

zdroj

specifikace OP VK pro 2.4

způsob dokladování/ zdroj
informací

počet

příjemce

Jedná se o celkový počet
osob z cílových skupin, které
byly v rámci projektu
podpořeny prostřednictvím
absolvování vzdělávací
aktivity nebo aktivity vedoucí
k navázání nebo zvyšování
spolupráce jako osoby,
kterým byla tato aktivita
určena (tj. byli odběrateli
vzdělávací sluţby). Počet
podpořených osob je
souhrnem osob
vzdělávajících se v
počátečním vzdělávání a
osob vzdělávajících se v
dalším vzdělávání.

seznam přítomných a
nepřítomných osob s
podpisem učitele, prezenční
listina z kaţdého dne výuky

počet

příjemce

jednotka

-

z toho muţů
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07.41.02

Z toho

1047

1097

1187

Počet podpořených osob - ţeny

Celkový počet ţen, které v rámci
projektu získaly jakoukoliv formu
podpory bez ohledu na počet
poskytnutých podpor. Podpora je
jakákoliv aktivita financovaná z
rozpočtu projektu, ze které mají cílové
skupiny prospěch, podpora můţe mít
formu např. vzdělávacího nebo
rekvalifikačního kurzu, stáţe, odborné
konzultace, poradenství, výcviku,
školení, odborné praxe apod. V
případech, kdy je podpořené osobě
poskytnuto více odlišných/na sebe
nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor jí
bylo poskytnuto.

Počet podpořených osob zaměstnaní

Zaměstnaní - fyzické osoby závislé na
příjmu na základě pracovního poměru
nebo obdobného vztahu.

Počet podpořených osob neaktivní osoby ve vzdělávání či
odborné přípravě (ţáci, studenti a
učni)

Počet osob, které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory. Kaţdá
osoba, která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát. Ta část
neaktivních osob, která se připravuje na
výkon budoucího povolání (ţáci
základních a středních škol, studenti
vyšších odborných a vysokých škol)

Počet podpořených osob - mladí
lidé 15-24 let

Celkový počet osob, mladých lidí ve
věku 15-24 let, kteří v rámci projektu
získali jakoukoliv formu podpory. Kaţdá
osoba, která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát.

počet

počet

počet

počet

příjemce

-

z toho ţen

příjemce

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
Fyzické osoby závislé na
osobou odpovědnou za
příjmu na základě pracovního
realizaci projektu. Informace
poměru nebo obdobného
lze získat např. z pracovní
vztahu.
smlouvy podpořeného
pracovníka.

příjemce

Osoby ve vzdělávání či
odborné přípravě.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat např. dle seznamu
zapsaných ţáků do skupiny
dle třídní knihy, dle školní
matriky, výkazů nebo jiných
vnitřních dokumentů školy.

Počet podpořených ţáků ve
věku 15-24 let.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/instituce.

příjemce
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1197

1257

Počet podpořených osob - starší
pracovníci 55-64 let

Celkový počet osob - starší pracovníci
55-64 let, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá osoba,
která obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

Menšiny - skupiny osob, které se určitým
znakem (národností, náboţenstvím,
jazykem, kulturními zvyky apod.) odlišují
Počet podpořených osob - menšiny
od ostatních občanů státu, coţ je
znevýhodňuje v přístupu ke zdrojům a
na trh práce.

počet

počet

příjemce

Počet podpořených osob,
kteří jsou ve věku do 55-64
let včetně

příjemce

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
Počet podpořených osob,
realizaci projektu. Informace
které se dobrovolně přihlásily
lze dohledat například z
k některé menšině
vnitřních dokumentů
školy/instituce.Menšiny se
uvádějí na základě
dobrovolnosti.

příjemce

Počet podpořených osob se
státním občanstvím mimo
Dokládá se česným
ČR, cizinci podle reţimu
prohlášením podepsaným
pobytu, osoby v postavení
osobou odpovědnou za
azylanta, osoby poţívající
realizaci projektu. Informace
doplňkové ochrany a
lze dohledat například z
účastníka řízení o udělení
vnitřních dokumentů
mezinárodní ochrany na
školy/instituce (občanství,
území České republiky podle
reţimu pobytu).
zvláštního právního předpisu.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze získat například
personálních údajů,
případně čestného
prohlášení. Údaje o
zdravotním znevýhodnění
se uvádí na základě
dobrovolnosti.
Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace

Počet podpořených osob - migranti

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR,
která zahrnuje nelegální imigranty,
ţadatele o azyl, uznané azylanty, cizince
s uděleným dlouhodobým nebo trvalým
pobytem v ČR

1277

Počet podpořených osob zdravotně znevýhodnění

Do kategorie zdravotně znevýhodněných
kategorie patří v souladu s par. 67
zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
ve znění pozdějších předp. fyzické
osoby, které jsou a) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními ve
třetím stupni, b) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními v
prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce vydaným
krajskou pobočkou ÚP uznány zdravotně
znevýhodněnými.

počet

příjemce

Počet podpořených osob
zdravotně znevýhodněných
dle zákona 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění
pozdějších předpisů.

1287

Počet podpořených osob - ostatní
znevýhodněné skupiny

Osoby s jiným znevýhodněním při
vstupu na trh práce, neţ zahrnují výše
uvedené kategorie (např. ţáci se

počet

příjemce

Osoby se sociálním
znevýhodněním (v souladu
s popisem v kap. Výklad
pojmů výše)nebo osoby

1267

počet

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/instituce.
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speciálními potřebami).

1417

1427

1437

1447

Počet podpořených osob - základní Kategorie dosaţeného vzdělání základní
ISCED 1 a 2
a niţší střední ISCED 1 a 2.

Počet podpořených osob - střední
ISCED 3

Počet podpořených osob nástavbové studium ISCED 4

Počet podpořených osob vysokoškolské ISCED 5 a 6

Kategorie dosaţeného vzdělání střední
ISCED 3

Kategorie dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

s jiným (výše neuvedeným)
znevýhodněním na trhu
práce

počet

počet

počet

počet

lze získat například
personálních údajů,
případně čestného
prohlášení. Údaje o jiném
znevýhodnění se uvádí na
základě dobrovolnosti.

příjemce

Počet podpořených ţáků,
kteří mají zatím nejvyšší
dosaţené vzdělání
poskytované základními
školami, základními školami
speciálními, niţším stupněm
středních škol (víceletých
gymnázií) a v oborech
vzdělání 1letá a 2letá
praktická škola.

příjemce

Počet podpořených ţáků,
Dokládá se česným
kteří jiţ mají dosaţené
prohlášením podepsaným
střední vzdělávání a střední
osobou odpovědnou za
vzdělání s výučním listem,
realizaci projektu. Informace
střední vzdělávání s maturitní
lze dohledat například z
zkouškou, konzervatoře
vnitřních dokumentů školy/
(mimo posledních dvou
instituce.
ročníků).

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/instituce.

příjemce

Počet podpořených ţáků,
kteří jiţ mají dosaţené
vzdělání v nástavbovém
studiu, zkráceném studium
s výučním listem, zkrácené
studium s maturitní
zkouškou.

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/instituce.

příjemce

Počet podpořených ţáků,
kteří jiţ mají dosaţené
vzdělání na konzervatoři
(poslední dva ročníky), vyšší
odborné školy, vysoké škole
(bakalářské programy,
magisterské programy,
navazující magisterské
programy, doktorské
programy).

Dokládá se česným
prohlášením podepsaným
osobou odpovědnou za
realizaci projektu. Informace
lze dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/instituce.
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07.46.65

Počet účastníků dalšího vzdělávání,
kteří úspěšně předepsaným
způsobem ukončili vzdělávací
program s podporou OP VK.

počet

příjemce

Počet úspěšně podpořených
osob v dalším vzdělávání vědeckých a výzkumných
pracovníků - muţi

Počet osob, které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých
projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

počet

Příjemce

Počet úspěšně podpořených
osob v dalším vzdělávání vědeckých a výzkumných
pracovníků - ţeny

Počet osob, které obdrţely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých
projektů a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným
způsobem. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících
podpor v rámci jednoho projektu, je
tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

počet

Příjemce

z toho

07.46.71

Počet úspěšně podpořených
osob - pracovníků v dalším
vzdělávání

07.46.72

07.41.20

Počet podpořených osob poskytovatelé sluţeb

Počet osob poskytujících sluţby nebo
podporující poskytování sluţeb, které
obdrţely jednu nebo více podpor v
rámci přijatých projektů. Kaţdá
osoba, která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát.

počet

příjemce

Jedná se o počet
pracovníků ve výzkumu a
vývoji vzdělávaných v
dalším vzdělávání, kteří
splnili kritérium
úspěšnosti, stanovené v
projektové ţádosti, např.
sloţení testu, zkoušky
apod.

certifikáty, účastnické
listy, osvědčení,
vysvědčení apod.

z toho muţů

-

-

z toho ţen

Jedná se o osoby, které v
rámci projektu vzdělávají
cílovou skupinu (např.
studenty VOŠ a VŠ,
pedagogické pracovníky
ZŠ a SŠ a další zástupce
cílové skupiny 2.4) např.
pedagogický pracovník,
lektor, vzdělavatel, školitel,
tvůrce výukových
materiálů pro cílovou
skupinu.

smlouva, dohoda o
provedení práce, dohoda
o pracovní činnosti,
faktura, pracovní výkaz,
prezenční listina z
kaţdého dne výuky
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výsledek

4.

06.43.10

07.42.70

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů

Počet zapojených partnerů

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů,
ve kterých provedené změny v jejich
cílech, obsahu, metodách a formách
zvýšily jejich kvalitu (nové/inovované
vzdělávací programy, nové vzdělávací
moduly, studijní materiály, pilotní
ověřování, analýzy, studie, syntézy,
učební pomůcky, e-learningové kurzy,
webové portály atd.).

Celkový počet partnerů projektu
(partner = ten, kdo s ţadatelem uzavře
smlouvu o partnerství).

počet

počet

příjemce

Jedná se o počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů určených pro
cílovou skupinu a
vzniklých/inovovaných v
rámci projektu, přičemţ
počtem se myslí počet
druhů nebo souborů,
nikoliv počet kusů.

nově vytvořené produkty
v jejich hmatatelné
podobě

příjemce

jedná se o počet
právnických osob, které
jsou uvedeny v ţádosti o
podporu a uzavřely s
příjemcem smlouvu o
partnerství. Uvádí se počet
partnerů, nikoliv počet
smluv.

ţádost o finanční podporu
a smlouvy o partnerství
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4.9 Monitorovací indikátory 3.1
kód

název

definice NČI

jednotka

zdroj

specifikace OP VK pro 3.1

49.11.0322

Počet projektů
podpořených v rámci
prioritní osy 3

Celkový počet podpořených projektů za program
OP VK

počet

ŘO/ZS

Jedná se o projekty v oblasti 3.1, ke
kterým byl vydán právní akt.

počet

příjemce

Jedná se o celkový počet osob z
cílových skupin, které byly v rámci
projektu podpořeny prostřednictvím
absolvování vzdělávací akce jako
osoby vzdělávané (tj. byli odběrateli
vzdělávací sluţby). Počet
podpořených osob je součtem počtu
osob vzdělávajících se v počátečním
vzdělávání a počtu osob
vzdělávajících se v dalším
vzdělávání.

počet

Příjemce

počet

Příjemce

typ

Počet podpořených osob celkem

výstup

07.41.00

Počet podpořených osob
- muţi

07.41.02

Počet podpořených osob
- ţeny

z toho

07.41.01

22

Celkový počet osob, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory bez ohledu na počet
poskytnutých podpor. Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají
cílové skupiny prospěch. Podpora můţe mít formu
např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu,
stáţe, odborné konzultace, poradenství, výcviku,
školení, odborné praxe apod. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na
sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho
projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Celkový počet muţů, kteří v rámci projektu
získali jakoukoliv formu podpory bez ohledu na
počet poskytnutých podpor. Podpora je
jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu
projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch,
podpora můţe mít formu např. vzdělávacího
nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe, odborné
konzultace, poradenství, výcviku, školení,
odborné praxe apod. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na
sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho
projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Celkový počet ţen, které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory bez ohledu na
počet poskytnutých podpor. Podpora je
jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu
projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch,
podpora můţe mít formu např. vzdělávacího
nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe, odborné
konzultace, poradenství, výcviku, školení,

způsob dokladování/
zdroj informací

písemný záznam o
uskutečněné výuce
např., seznam
přítomných a
nepřítomných osob s
podpisem učitele z
kaţdého dne výuky,
prezenční listina z
kaţdého dne výuky

z toho muţů

-

-

z tothoţen

Tento indikátor nevykazuje příjemce
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odborné praxe apod. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na
sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho
projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

Počet podpořených osob zaměstnaní

Zaměstnaní - fyzické osoby závislé na příjmu na
základě pracovního poměru nebo obdobného
vztahu.

počet

příjemce

1097

Počet podpořených osob neaktivní osoby ve
vzdělávání či odborné
přípravě

Počet osob, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá osoba, která
obdrţela podporu, se započítává pouze jedenkrát.
Ta část neaktivních osob, která se připravuje na
výkon budoucího povolání (např. studenti vyšších
odborných a vysokých škol).

počet

příjemce

1187

Počet podpořených osob mladí lidé 15-24 let

Celkový počet osob, mladých lidí ve věku 15-24 let,
kteří v rámci projektu získali jakoukoliv formu
podpory. Kaţdá osoba, která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát.

počet

příjemce

1197

Počet podpořených osob starší pracovníci 55-64 let

Celkový počet osob - starší pracovníci 55-64 let,
které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu
podpory. Kaţdá osoba, která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát.

počet

příjemce

Z toho

1047

Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
Fyzické osoby závislé na příjmu na
projektu. Informace lze
základě pracovního poměru nebo
dohledat například z
obdobného vztahu.
pracovních smluv
podpořených osob či
vnitřních dokumentů
školy/instituce.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
Osoby ve vzdělávání či odborné
dohledat například z
přípravě.
seznamu zapsaných
ţáků do skupiny dle
třídní knihy, dle školní
matriky, nebo jiných
vnitřních dokumentů
školy.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
Počet podpořených ţáků ve věku 15- odpovědnou za realizaci
24 let.
projektu. Informace lze
dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/instituce.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
Počet podpořených osob, kteří jsou odpovědnou za realizaci
ve věku do 55-64 let včetně.
projektu. Informace lze
dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/ instituce.
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1257

1267

Počet podpořených osob menšiny

Počet podpořených osob migranti

Menšiny - skupiny osob, které se určitým znakem
(národností, náboţenstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních občanů státu, coţ
je znevýhodňuje v přístupu ke zdrojům a na trh
práce.

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR, která
zahrnuje nelegální imigranty, ţadatele o azyl,
uznané azylanty, cizince s uděleným dlouhodobým
nebo trvalým pobytem v ČR.

1277

Počet podpořených osob zdravotně znevýhodnění

Do kategorie zdravotně znevýhodněných kategorie
patří v souladu s par. 67 zákona 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění pozdějších předp. fyzické
osoby, které jsou a) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni,
b) orgánem sociálního zabezpečení uznány
invalidními v prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce vydaným krajskou
pobočkou ÚP uznány zdravotně znevýhodněnými..

1287

Počet podpořených osob ostatní znevýhodněné
skupiny

Osoby s jiným znevýhodněním při vstupu na trh
práce, neţ zahrnují výše uvedené kategorie (např.
ţáci se speciálními potřebami).

počet

počet

počet

počet

příjemce

Počet podpořených osob, které se
dobrovolně přihlásily k některé
menšině.

příjemce

Počet podpořených osob se státním
občanstvím mimo ČR, cizinci podle
reţimu pobytu, osoby v postavení
azylanta, osoby poţívající doplňkové
ochrany a účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území
České republiky podle zvláštního
právního předpisu.

příjemce

Počet podpořených osob zdravotně
znevýhodněných dle zákona
435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve
znění pozdějších předpisů.

příjemce

Osoby se sociálním znevýhodněním
(v souladu s popisem v kap. Výklad
pojmů výše)nebo osoby s jiným
(výše neuvedeným) znevýhodněním
na trhu práce.

Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/instituce.Menšiny
se uvádějí na základě
dobrovolnosti.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/instituce.
(občanství, reţimu
pobytu).
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
získat například
personálních údajů,
případně čestného
prohlášení. Údaje o
zdravotním
znevýhodnění se uvádí
na základě
dobrovolnosti.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
získat například
personálních údajů,
případně čestného
prohlášení. Údaje o
jiném znevýhodnění se
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1417

Počet podpořených osob základní ISCED 1 a 2

1427

Počet podpořených osob střední ISCED 3

1437

Počet podpořených osob nástavbové studium ISCED
4

1447

07.46.00

Kategorie dosaţeného vzdělání základní a niţší
střední ISCED 1 a 2.

Kategorie dosaţeného vzdělání střední ISCED 3

Kategorie dosaţeného vzdělání na nástavbovém
studiu ISCED 4

Počet podpořených osob vysokoškolské ISCED 5 a 6

Kategorie dosaţeného vzdělání vysokoškolské
ISCED 5 a 6

Počet úspěšně
podpořených osob

Celkový počet úspěšně podpořených osob, které
obdrţely jednu nebo více podpor v rámci přijatých
projektů, a které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. Podpora je jakákoliv
aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které
mají cílové skupiny prospěch, podpora můţe mít
formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního
kurzu, stáţe, odborné konzultace, poradenství,
výcviku, školení, odborné praxe apod. V případech,
kdy je podpořené osobě poskytnuto více

počet

počet

počet

počet

počet

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří mají
zatím nejvyšší dosaţené vzdělání
poskytované základními školami,
základními školami speciálními,
niţším stupněm středních škol
(víceletých gymnázií) a v oborech
vzdělání 1letá a 2letá praktická
škola.

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří jiţ
mají dosaţené střední vzdělávání a
střední vzdělání s výučním listem,
střední vzdělávání s maturitní
zkouškou, konzervatoře (mimo
posledních dvou ročníků).

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří jiţ
mají dosaţené vzdělání v
nástavbovém studiu, zkráceném
studium s výučním listem, zkrácené
studium s maturitní zkouškou.

příjemce

Počet podpořených ţáků, kteří jiţ
mají dosaţené vzdělání na
konzervatoři (poslední dva ročníky),
vyšší odborné školy, vysoké škole
(bakalářské programy, magisterské
programy, navazující magisterské
programy, doktorské programy).

příjemce

jedná se o počet jednotlivců - občanů
s trvalým pobytem v regionech cíle
Konvergence, kteří splnili kritérium
úspěšnosti, stanovené v projektové
ţádosti, např. sloţení testu, zkoušky
apod.

uvádí na základě
dobrovolnosti.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/instituce.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/instituce.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/instituce.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/ instituce.

certifikáty, účastnické
listy, osvědčení,
vysvědčení apod.
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odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát,
kolik podpor jí bylo poskytnuto.

počet

Příjemce

počet

Příjemce

z toho muţů

-

z toho

Celkový počet úspěšně podpořených osob muţi, které obdrţely jednu nebo více podpor v
rámci přijatých projektů, a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným způsobem.
Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z
rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny
prospěch, podpora můţe mít formu např.
Počet úspěšně
07.46.01
vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe,
podpořených osob - muţi
odborné konzultace, poradenství, výcviku,
školení, odborné praxe apod. V případech, kdy
je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor v
rámci jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.
Celkový počet úspěšně podpořených osob ţeny, které obdrţely jednu nebo více podpor v
rámci přijatých projektů, a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným způsobem.
Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z
rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny
prospěch, podpora můţe mít formu např.
Počet úspěšně
07.46.02
vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe,
podpořených osob - ţeny
odborné konzultace, poradenství, výcviku,
školení, odborné praxe apod. V případech, kdy
je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor v
rámci jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.
Celkový počet nově vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých provedené změny v jejich
cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily
Počet nově
jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací
06.43.10
vytvořených/inovovaných
programy, nové vzdělávací moduly, studijní
produktů
materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie,
syntézy, učební pomůcky, e-learningové kurzy,
webové portály atd.).

počet

příjemce

-

z toho ţen

Jedná se o počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů určených pro cílovou
skupinu a vzniklých/inovovaných
v rámci projektu, přičemţ počtem
se myslí počet druhů nebo
souborů nikoliv počet kusů.

nově
vytvořené/inovované
produkty v jejich
hmatatelné podobě
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Celkový počet nově vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých je problematice ţivotního
prostředí věnován tematický celek v rozsahu
minimálně 15-20 % výuky.

Počet nově
vytvořených/inovovaných
06.43.13
produktů s komponentou
ICT

Celkový počet nově vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých je problematice
informačních technologií věnován tematický
celek v rozsahu minimálně 20 a více hodin (dle
oblasti podpory).

počet

příjemce

Z toho

5.

Počet nově
vytvořených/inovovaných
06.43.12
produktů s komponentou
ŢP

6.

počet

příjemce

Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných
produktů určených pro cílovou
skupinu, které se minimálně z 1520% týkají ŢP, měřeno počtem
výukových hodin nebo dle jiného
kritéria (pokud nelze aplikovat
kritérium výukové hodiny), kdy je
tato cílová skupina vzdělávána.
Produkt vznikl/je inovován v rámci
projektu.
Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných
produktů určených pro cílovou
skupinu, kdy je cílová skupina
vzdělávána min. 40 výukových
hodin v oblasti ICT. Produkt
vznikl/je inovován v rámci
projektu.

nově
vytvořené/inovované
produkty v jejich
hmatatelné podobě

nově
vytvořené/inovované
produkty v jejich
hmatatelné podobě
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4.10 Monitorovací indikátory 3.2
kód

název

definice NČI

jednotka

zdroj

specifikace OP pro 3.2

49.11.03

Počet projektů
podpořených v rámci
prioritní osy 3

celkový počet podpořených projektů za program OP
VK

počet

ŘO/ZS

Jedná se o projekty v oblasti 3.2, ke
kterým byl vydán právní akt.

počet

příjemce

Jedná se o celkový počet osob z
cílových skupin, které byly v rámci
projektu podpořeny prostřednictvím
absolvování vzdělávací akce jako
osoby vzdělávané (tj. byli odběrateli
vzdělávací sluţby). Počet
podpořených osob je součtem počtu
osob vzdělávajících se v počátečním
vzdělávání a počtu osob
vzdělávajících se v dalším
vzdělávání.

počet

Příjemce

počet

Příjemce

typ

Počet podpořených osob celkem

výstup

07.41.00

Počet podpořených osob
- muţi

07.41.02

Počet podpořených osob
- ţeny

z toho

07.41.01

Celkový počet osob, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory bez ohledu na počet
poskytnutých podpor. Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají
cílové skupiny prospěch. Podpora můţe mít formu
např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu,
stáţe, odborné konzultace, poradenství, výcviku,
školení, odborné praxe apod. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na
sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho
projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Celkový počet muţů, kteří v rámci projektu
získali jakoukoliv formu podpory bez ohledu na
počet poskytnutých podpor. Podpora je
jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu
projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch,
podpora můţe mít formu např. vzdělávacího
nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe, odborné
konzultace, poradenství, výcviku, školení,
odborné praxe apod. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na
sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho
projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.
Celkový počet ţen, které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory bez ohledu na
počet poskytnutých podpor. Podpora je
jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu
projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch,
podpora můţe mít formu např. vzdělávacího
nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe, odborné

způsob dokladování/
zdroj informací
Indikátor relevantní pouze
pro globální granty.

písemný záznam o
uskutečněné výuce
např., seznam
přítomných a
nepřítomných osob s
podpisem učitele z
kaţdého dne výuky,
prezenční listina z
kaţdého dne výuky

z toho muţů

-

-

z toho ţen
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konzultace, poradenství, výcviku, školení,
odborné praxe apod. V případech, kdy je
podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na
sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho
projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto.

Počet podpořených osob zaměstnaní

Zaměstnaní - fyzické osoby závislé na příjmu na
základě pracovního poměru nebo obdobného
vztahu.

počet

příjemce

1097

Počet podpořených osob neaktivní osoby ve
vzdělávání či odborné
přípravě

Počet osob, které v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá osoba, která
obdrţela podporu, se započítává pouze jedenkrát.
Ta část neaktivních osob, která se připravuje na
výkon budoucího povolání (např. studenti vyšších
odborných a vysokých škol)

počet

příjemce

1187

Počet podpořených osob mladí lidé 15-24 let

Celkový počet osob, mladých lidí ve věku 15-24 let,
kteří v rámci projektu získali jakoukoliv formu
podpory. Kaţdá osoba, která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát.

počet

příjemce

1197

Počet podpořených osob starší pracovníci 55-64 let

Celkový počet osob - starší pracovníci 55-64 let,
které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu
podpory. Kaţdá osoba, která obdrţela podporu, se
započítává pouze jedenkrát.

počet

příjemce

1257

Počet podpořených osob menšiny

Menšiny - skupiny osob, které se určitým znakem
(národností, náboţenstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních občanů státu, coţ
je znevýhodňuje v přístupu ke zdrojům a na trh
práce.

počet

příjemce

Z toho

1047

Dokládá se pouze při
kontrole na místě:
Fyzické osoby závislé na příjmu na
informace k těmto
základě pracovního poměru nebo
osobám – pracovní
obdobného vztahu.
smlouvy podpořených
osob, vnitřní dokumenty
školy/ instituce.
Dokládá se čestným
prohlášením. Informace
Osoby ve vzdělávání či odborné
k těmto studentům dle
přípravě.
školní matriky, výkazů
nebo jiných vnitřních
dokumentů škol
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
Počet podpořených ţáků ve věku 15- odpovědnou za realizaci
24 let.
projektu. Informace lze
dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/ instituce.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
Počet podpořených osob, kteří jsou odpovědnou za realizaci
ve věku do 55-64 let včetně.
projektu. Informace lze
dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/ instituce.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
Počet podpořených osob, které se
odpovědnou za realizaci
dobrovolně přihlásily k některé
projektu. Informace lze
menšině.
dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/instituce. Menšiny
se uvádějí na základě
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dobrovolnosti.

1267

Počet podpořených osob migranti

Migranti - skupina přistěhovalců v ČR, která
zahrnuje nelegální imigranty, ţadatele o azyl,
uznané azylanty, cizince s uděleným dlouhodobým
nebo trvalým pobytem v ČR.

1277

Počet podpořených osob zdravotně znevýhodnění

Do kategorie zdravotně znevýhodněných kategorie
patří v souladu s par. 67 zákona 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění pozdějších předp. fyzické
osoby, které jsou a) orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni,
b) orgánem sociálního zabezpečení uznány
invalidními v prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce vydaným krajskou
pobočkou ÚP uznány zdravotně znevýhodněnými..

1287

Počet podpořených osob ostatní znevýhodněné
skupiny

Osoby s jiným znevýhodněním při vstupu na trh
práce, neţ zahrnují výše uvedené kategorie (např.
ţáci se speciálními potřebami).

1417

Počet podpořených osob základní ISCED 1 a 2

Kategorie dosaţeného vzdělání základní a niţší
střední ISCED 1 a 2,

počet

počet

počet

počet

příjemce

Počet podpořených osob se státním
občanstvím mimo ČR, cizinci podle
reţimu pobytu, osoby v postavení
azylanta, osoby poţívající doplňkové
ochrany a účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území
České republiky podle zvláštního
právního předpisu.

příjemce

Počet podpořených osob zdravotně
znevýhodněných zákona 435/2004
Sb. o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předpisů.

příjemce

Osoby se sociálním znevýhodněním
(v souladu s popisem v kap. Výklad
pojmů výše)nebo osoby s jiným
(výše neuvedeným) znevýhodněním
na trhu práce.

příjemce

Počet podpořených osob, které mají
zatím nejvyšší dosaţené vzdělání
poskytované základními školami,
základními školami speciálními,
niţším stupněm středních škol

Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/ instituce.
(občanství, reţimu
pobytu).
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
získat například
personálních údajů,
případně čestného
prohlášení. Údaje o
zdravotním
znevýhodnění se uvádí
na základě
dobrovolnosti.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
získat například
personálních údajů,
případně čestného
prohlášení. Údaje o
jiném znevýhodnění se
uvádí na základě
dobrovolnosti.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
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(víceletých gymnázií) a v oborech
vzdělání 1letá a 2letá praktická
škola.

1427

Počet podpořených osob střední ISCED 3

1437

Počet podpořených osob nástavbové studium ISCED
4

1447

07.46.00

Kategorie dosaţeného vzdělání střední ISCED 3

Kategorie dosaţeného vzdělání ISCED 4

Počet podpořených osob vysokoškolské ISCED 5 a 6

Kategorie dosaţeného vzdělání vysokoškolské
ISCED 5 a 6

Počet úspěšně
podpořených osob

Celkový počet úspěšně podpořených osob, které
obdrţely jednu nebo více podpor v rámci přijatých
projektů, a které ukončily kurz/program/obor
předepsaným způsobem. Podpora je jakákoliv
aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které
mají cílové skupiny prospěch, podpora můţe mít
formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního
kurzu, stáţe, odborné konzultace, poradenství,
výcviku, školení, odborné praxe apod. V případech,
kdy je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát,
kolik podpor jí bylo poskytnuto.

počet

počet

počet

počet

příjemce

Počet podpořených osob, které mají
dosaţené střední vzdělávání a
střední vzdělání s výučním listem,
střední vzdělávání s maturitní
zkouškou, konzervatoře (mimo
posledních dvou ročníků).

příjemce

Počet podpořených osob, které mají
dosaţené vzdělání v nástavbovém
studiu, zkráceném studium
s výučním listem, zkrácené studium
s maturitní zkouškou.

příjemce

Počet podpořených osob, ktréţ mají
dosaţené vzdělání na konzervatoři
(poslední dva ročníky), vyšší
odborné školy, vysoké škole
(bakalářské programy, magisterské
programy, navazující magisterské
programy, doktorské programy).

příjemce

jedná se o počet jednotlivců - občanů
s trvalým pobytem v regionech cíle
Konvergence, kteří splnili kritérium
úspěšnosti, stanovené v projektové
ţádosti, např. sloţení testu, zkoušky
apod.

dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/ instituce.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/ instituce.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/ instituce.
Dokládá se česným
prohlášením
podepsaným osobou
odpovědnou za realizaci
projektu. Informace lze
dohledat například z
vnitřních dokumentů
školy/ instituce.

certifikáty, účastnické
listy, osvědčení,
vysvědčení apod.
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počet

Příjemce

počet

Příjemce

z toho muţů

-

z toho

Celkový počet úspěšně podpořených osob muţi, které obdrţely jednu nebo více podpor v
rámci přijatých projektů, a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným způsobem.
Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z
rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny
prospěch, podpora můţe mít formu např.
Počet úspěšně
07.46.01
vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe,
podpořených osob - muţi
odborné konzultace, poradenství, výcviku,
školení, odborné praxe apod. V případech, kdy
je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor v
rámci jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.)
Celkový počet úspěšně podpořených osob ţeny, které obdrţely jednu nebo více podpor v
rámci přijatých projektů, a které ukončily
kurz/program/obor předepsaným způsobem.
Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z
rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny
prospěch, podpora můţe mít formu např.
Počet úspěšně
07.46.02
vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáţe,
podpořených osob - ţeny
odborné konzultace, poradenství, výcviku,
školení, odborné praxe apod. V případech, kdy
je podpořené osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor v
rámci jednoho projektu, je tato osoba
započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo
poskytnuto.
Celkový počet nově vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých provedené změny v jejich
cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily
Počet nově
jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací
06.43.10
vytvořených/inovovaných
programy, nové vzdělávací moduly, studijní
produktů
materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie,
syntézy, učební pomůcky, e-learningové kurzy,
webové portály atd.).

počet

příjemce

-

z toho ţen

Jedná se o počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů určených pro cílovou
skupinu a vzniklých/inovovaných
v rámci projektu, přičemţ počtem
se myslí počet druhů nebo
souborů nikoliv počet kusů.

nově
vytvořené/inovované
produkty v jejich
hmatatelné podobě
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Celkový počet nově vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých je problematice ţivotního
prostředí věnován tematický celek v rozsahu
minimálně 15-20 % výuky.

Počet nově
vytvořených/inovovaných
06.43.13
produktů s komponentou
ICT

Celkový počet nově vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých je problematice
informačních technologií věnován tematický
celek v rozsahu minimálně 20 a více hodin (dle
oblasti podpory).

počet

příjemce

z toho

Počet nově
vytvořených/inovovaných
06.43.12
produktů s komponentou
ŢP

počet

příjemce

Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných
produktů určených pro cílovou
skupinu, které se minimálně z 1520% týkají ŢP, měřeno počtem
výukových hodin nebo dle jiného
kritéria (pokud nelze aplikovat
kritérium výukové hodiny), kdy je
tato cílová skupina vzdělávána.
Produkt vznikl/je inovován v rámci
projektu.
Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných
produktů určených pro cílovou
skupinu, kdy je cílová skupina
vzdělávána min. 40 výukových
hodin v oblasti ICT. Produkt
vznikl/je inovován v rámci
projektu.

nově
vytvořené/inovované
produkty v jejich
hmatatelné podobě

nově
vytvořené/inovované
produkty v jejich
hmatatelné podobě
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4.11 Monitorovací indikátory 4.1
Typ kód

název

06.43.10

06.43.21

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů, ve
kterých provedené změny v jejich cílech,
obsahu, metodách a formách zvýšily jejich
kvalitu (nové/inovované vzdělávací
programy, nové vzdělávací moduly, studijní
materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie,
syntézy, učební pomůcky, e-learningové
kurzy, webové portály atd.).

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů vedoucích ke
zvyšování kvality
počátečního vzdělávání

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů, ve
kterých provedené změny v jejich cílech,
obsahu, metodách a formách zvýšily jejich
kvalitu (nové/inovované vzdělávací
programy, nové vzdělávací moduly, studijní
materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie,
syntézy, učební pomůcky, e-learningové
kurzy, webové portály...)

počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů s komponentou
ŢP

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů, ve
kterých je problematice ŢP věnován
tematický celek v rozsahu minimálně 15-20%
výuky.

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů s komponentou
ICT

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů, ve
kterých je problematice informačních
technologií věnován tematický celek v
rozsahu minimálně 20 a více hodin (dle
oblasti podpory).

z toho

06.43.12

výstup

06.43.13

Definice NČI

jednotka

počet

počet

počet

počet

zdroj

Specifikace OP VK

způsob dokladování

příjemce

Jedná se o počet nově
vytvořených/inovovaných produktů
určených pro cílovou skupinu a
vzniklých/inovovaných v rámci
projektu, přičemţ počtem se myslí
počet druhů nebo souborů nikoliv
počet kusů.

nově
vytvořené/inovované
produkty v jejich
hmatatelné podobě

příjemce

Jedná se o počet nově
vytvořených/inovovaných produktů
v rámci realizace projektu, přičemţ
počtem se myslí počet druhů nikoliv
počet kusů určených pro cílovou
skupinu.

Nově vytvořené
inovované produkty
v jejich hmatatelné
podobě.

příjemce

Jedná se o počet druhů produktů,
určených pro cílovou skupinu, které
se z min. 15-20% týkají ŢP, měřeno
počtem výukových hodin nebo dle
jiného kritéria (pokud nelze aplikovat
kritérium výukové hodiny), kdy je
cílová skupina vzdělávána. Produkt
vznikl/je inovován v rámci projektu.

nově
vytvořené/inovované
produkty v jejich
hmatatelné podobě

příjemce

Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných produktů
určených pro cílovou skupinu, kdy je
cílová skupina vzdělávána min. 40
výukových hodin v oblasti ICT.
Produkt vznikl/je inovován v rámci
projektu.

Nově
vytvořené/inovované
produkty v jejich
hmatatelné podobě
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Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů výhradně
zaměřených na ţáky se
speciálními vzdělávacími
potřebami.

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů
výhradně zaměřených na ţáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.

07.41.20

Počet podpořených osob poskytovatelé sluţeb

Počet osob poskytujících sluţby nebo
podporující poskytování sluţeb, které
obdrţely jednu nebo více podpor v rámci
přijatých projektů. Kaţdá osoba, které
obdrţela podporu, se započítává pouze
jedenkrát.

06.43.22

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů v oblasti
terciérního vzdělávání a
rozvoje lidských zdrojů ve
výzkumu a vývoji.

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů - nové
vzdělávací moduly, studijní materiály, pilotní
ověřování, analýzy, studie, syntézy, webové
portály, inovované vzdělávací programy…

06.43.11

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů v oblasti dalšího
vzdělávání a produktů
podporujících zajištění
propojení DV s
počátečním vzděláváním.

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů ve
kterých provedené změny v jejich cílech,
obsahu, metodách a formách zvýšily jejich
kvalitu - nové vzdělávací programy, studijní
materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie,
syntézy, učební pomůcky, e-learningové
kurzy, webové portály...

06.43.20

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů s celostátním
dopadem

Počet nově vytvořených produktů s
celostátním dopadem (zákony, novelizace
zákona, vyhlášky, nařízení vlády, Bílá kniha,
koncepční dokumenty, NSK)

výsledek

06.43.19

počet

počet

počet

počet

počet

příjemce

Jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných produktů
určených pro cílovou skupinu
dětí/ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Produkt
vznikl/je inovován v rámci projektu.

nově
vytvořené/inovované
produkty v jejich
hmatatelné podobě

příjemce

Jedná se o osoby, které v rámci
projektu vzdělávací a ostatní
navazující se vzděláním související
sluţby cílové skupině, či podporují
poskytování sluţeb, či se na realizaci
projektu podílejí.

Smlouva, dohoda o
provedení práce,
dohoda o pracovní
činnosti, faktura,
pracovní výkaz,
prezenční listina z
kaţdého dne výuky,
třídní kniha

příjemce

jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných produktů,
přičemţ počtem se myslí počet
druhů nikoliv počet kusů určených
pro cílovou skupinu a
vzniklých/inovovaných v rámci
projektu.

Nově
vytvořené/inovované
produkty v jejich
hmatatelné podobě.

příjemce

jedná se o počet druhů nově
vytvořených/inovovaných produktů,
přičemţ počtem se myslí počet
druhů nikoliv počet kusů určených
pro cílovou skupinu a
vzniklých/inovovaných v rámci
projektu.

Nově
vytvořené/inovované
produkty v jejich
hmatatelné podobě.

příjemce

jedná se o počet nově
vytvořených/inovovaných produktů
s celostátním dopadem. Počtem se
myslí počet druhů nikoliv počet
kusů.

Nově
vytvořené/inovované
produkty v jejich
hmatatelné podobě.
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4.12 Monitorovací indikátory 5.1
typ

kód

název

definice NČI

jednotka

zdroj

specifikace OP VK pro 5.1

49.11.0523

Počet podpořených projektů OP
VK prioritní osa 5 - Technická
pomoc

Celkový počet podpořených
projektů za programy OP VK

počet

ŘO

jedná se o projekty v oblasti 5.1, ke
kterým byl vydán právní akt.

počet

48.11.00

23

Počet uskutečněných školení,
seminářů, workshopů,
konferencí a ostatní podobné
aktivity

Počet akcí k šíření výsledků
metodik a evaluačních studií k
podpoře zapracování těchto
výsledků do OP, počet školení k
novému monitorovacímu
systému, školení pro
zaměstnance implementační
struktury a pro potenciální
ţadatele

počet

7.

příjemce

Vytvořené produkty ve své
fyzické podobě dle bliţších
poţadavků příjemce podpory.
Celkový počet vytvořených studií a
Do tohoto indikátoru nelze
analýz hrazených z TP, které jsou
započítat: monitorovací
primárně určeny k uţívání pro
zprávu za GG, mimořádnou
implementační strukturu (tj. nejedná se
monitorovací zprávu a
o informační a propagační opaření pro
pololetní zprávu za GG,
ţadatele, příjemce či veřejnost). Do
výroční zprávu za GG, zprávu
tohoto souhrnu se započítávají i
o kontrahování, auditní
evaluační zprávy a studie vytvořené pro
zprávu za GG, analýzy
období 2004 - 2020 (v době
předkládané k výzvě,
udrţitelnosti).
publikace, příručky, info
materiály, letáky apod. v
rámci publicity

příjemce

Počet akcí k šíření výsledků metodik a
evaluačních studií, k podpoře
prezenční listina; akce, které
zapracování těchto výsledků do OP,
sám příjemce podpory
počet školení k novému
organizuje jak prostřednictvím
monitorovacímu systému, školení pro
outsourcingu, tak
zaměstnance implementační struktury a
prostřednictvím vlastních
pro potenciální ţadatele a příjemce.
zdrojů; nelze započítat
Jedná se o počet vzdělávacích akcí,
konzultace s potenciálními
které se uskutečnili za účelem zlepšení ţadateli či příjemci a odeslání
systému implementace OP VK.
osob na školení, které není
Započítávají se uskutečněná školení
zajišťováno příjemcem
hrazená z TP nebo z vlastních zdrojů
podpory
příjemce podpory.

výstup

48.05.00

Celkový počet studií a zpráv
souvisejících s HSS (politika
Počet vytvořených studií a zpráv
Hospodářské sociální
(vč. evaluačních)
soudrţnosti) za celé programové
období.

způsob dokladování/ zdroj
informací

Indikátor nevykazuje příjemce.
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48.12.00

školení, seminářů, workshopů,
konferencí apod. s mezinárodní
účastí

počet

příjemce

Jedná se o počet osob, které jsou
systematicky vzdělávány. Pojem
vzdělávací kurzy v sobě zahrnuje i
vzdělávací a poradenské akce pro
ţadatele a příjemce. Do tohoto
indikátoru jsou zahrnováni i osoby,
které byly příjemcem podpory odesláni
na vzdělávací akci, která není
organizována příjemcem podpory.

prezenční listina; nelze
započítat akce konané v
rámci publicity (např. tiskové
konference); konzultace s
potenciálními ţadateli či
příjemci

Informace k těmto osobám –
pracovní smlouvy
podpořených osob, vnitřní
dokumenty instituce.
Informace k těmto osobám personální údaje
podpořených osob.

Počet osob, které zúčastnily
vzdělávacích kurzů v rámci
technické pomoci

Celkový počet zástupců cílových
skupin, které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů hrazených z
TP nebo z vlastních zdrojů
příjemce podpory.

počet

příjemce

48.16.01

Počet muţů, kteří se zúčastnili
vzdělávacích kurzů v rámci
technické pomoci

Počet muţů, kteří se zúčastnili
vzdělávacích kurzů v rámci
technické pomoci

počet

Příjemce

48.16.02

Počet ţen, které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v rámci
technické pomoci

Počet ţen, které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v rámci
technické pomoci

počet

příjemce

1049

Počet podpořených osob, které
se zúčastnily vzdělávacích kurzů
v rámci TP - zaměstnaní

Zaměstnaní - fyzické osoby
závislé na příjmu na základě
pracovního poměru nebo
obdobného vztahu.

1189

Celkový počet osob, mladých lidí
ve věku 15-24 let, kteří v rámci
Počet podpořených osob, které
projektu získali jakoukoliv formu
se zúčastnily vzdělávacích kurzů
podpory. Kaţdá osoba, která
v rámci TP - mladí lidé 15-24 let
obdrţela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

z toho

48.16.00

Z toho

Počet uskutečněných školení,
seminářů, workshopů,
konferencí s mezinárodní účastí

Počet akcí k šíření výsledků metodik a
evaluačních studií, k podpoře
zapracování těchto výsledků do OP,
počet školení k novému
monitorovacímu systému, školení pro
zaměstnance implementační struktury a
pro potenciální ţadatele a příjemce.
Jedná se o počet vzdělávacích akcí,
které se uskutečnili za účelem zlepšení
systému implementace OP VK.
Započítávají se uskutečněná školení
hrazená z TP nebo z vlastních zdrojů
příjemce podpory s mezinárodní účastí
přednášejícího.

počet

příjemce

Fyzické osoby závislé na příjmu na
základě pracovního poměru nebo
obdobného vztahu.

počet

příjemce

Počet podpořených osob ve věku 15-24
let.
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1199

Celkový počet osob - starší
Počet podpořených osob, které
pracovníci 55-64 let, které
se zúčastnily vzdělávacích kurzů
v rámci projektu získaly
v rámci TP - starší pracovníci
jakoukoliv formu podpory. Kaţdá
55-64 let
osoba, která obdrţela podporu,
se započítává pouze jedenkrát.

počet

příjemce

Počet podpořených osob, kteří jsou ve
věku do 55-64 let včetně.

Informace k těmto osobám personální údaje
podpořených osob.

1259

Menšiny - skupiny osob, které se
určitým znakem (národností,
Počet podpořených osob, které
náboţenstvím, jazykem,
se zúčastnily vzdělávacích kurzů kulturními zvyky apod.) odlišují
v rámci TP - menšiny
od ostatních občanů státu, coţ je
znevýhodňuje v přístupu ke
zdrojům a na trh práce.

počet

příjemce

Počet podpořených osob, které se
dobrovolně přihlásily k některé menšině

Dobrovolné prohlášení
podpořeného pracovníka.

1269

Počet podpořených osob, které
se zúčastnily vzdělávacích kurzů
v rámci TP - migranti

Migranti - skupina přistěhovalců
v ČR, která zahrnuje nelegální
imigranty, ţadatele o azyl,
uznané azylanty, cizince
s uděleným dlouhodobým nebo
trvalým pobytem v ČR.

počet

příjemce

Počet podpořených osob se státním
občanstvím mimo ČR, cizinci podle
reţimu pobytu, osoby v postavení
azylanta, osoby poţívající doplňkové
ochrany a účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území České
republiky podle zvláštního právního
předpisu.

informace k těmto osobám vnitřní dokumenty instituce
(občanství, reţimu pobytu).

1279

Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie patří
v souladu s par. 67 zákona
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
ve znění pozdějších předp.
fyzické osoby, které jsou a)
Počet podpořených osob, které
orgánem sociálního zabezpečení
se zúčastnily vzdělávacích kurzů
uznány invalidními ve třetím
v rámci TP - zdravotně
stupni, b) orgánem sociálního
znevýhodnění
zabezpečení uznány invalidními
v prvním nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce
vydaným krajskou pobočkou ÚP
uznány zdravotně
znevýhodněnými.

počet

příjemce

Počet podpořených osob zdravotně
znevýhodněných zákona 435/2004 Sb.
o zaměstnanosti ve znění pozdějších
předpisů.

Informace k těmto osobám personální údaje podpořené
osoby, uvádí se na základě
dobrovolnosti.

1289

Počet podpořených osob, které
se zúčastnily vzdělávacích kurzů
v rámci TP - ostatní

Osoby s jiným znevýhodněním
při vstupu na trh práce, neţ
zahrnují výše uvedené kategorie
(např. ţáci se speciálními

počet

příjemce

Osoby se sociálním znevýhodněním (v
souladu s popisem v kap. Výklad pojmů
výše)nebo osoby s jiným (výše
neuvedeným) znevýhodněním na trhu

Informace k těmto osobám personální údaje podpořené
osoby, uvádí se na základě
dobrovolnosti.
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znevýhodněné skupiny

potřebami).

práce.

Kategorie dosaţeného vzdělání
střední ISCED 3

příjemce

Počet podpořených osob, které mají
dosaţené střední vzdělávání a střední
vzdělání s výučním listem, střední
vzdělávání s maturitní zkouškou,
konzervatoře (mimo posledních dvou
ročníků).

Informace k těmto osobám vnitřní dokumenty
školy/instituce.

příjemce

Počet podpořených osob, které mají
dosaţené vzdělání v nástavbovém
studiu, zkráceném studium s výučním
listem, zkrácené studium s maturitní
zkouškou.

Informace k těmto osobám vnitřní dokumenty
školy/instituce.

příjemce

Počet podpořených osob, kteří jiţ mají
dosaţené vzdělání na konzervatoři
(poslední dva ročníky), vyšší odborné
školy, vysoké škole (bakalářské
programy, magisterské programy,
navazující magisterské programy,
doktorské programy).

Informace k těmto osobám vnitřní dokumenty
školy/instituce.

Celkový počet zástupců cílové skupiny,
které se zúčastnily vzdělávacích kurzů
a předepsaným způsobem je ukončily,
resp. Splnily předem daný účel.

doklad o úspěšném
absolvování; nelze započítat
seminář pro ţadatele a
příjemce

1429

Počet podpořených osob, které
se zúčastnily vzdělávacích kurzů
v rámci TP - střední ISCED 3

1439

Počet podpořených osob, které
se zúčastnily vzdělávacích kurzů Kategorie dosaţeného vzdělání
v rámci TP - nástavbové
na nástavbovém studiu ISCED 4
studium ISCED 4

1449

Počet podpořených osob, které
se zúčastnily vzdělávacích kurzů
v rámci TP - vysokoškolské
ISCED 5 a 6

Kategorie dosaţeného vzdělání
vysokoškolské ISCED 5 a 6

Počet úspěšně podpořených
osob v rámci technická pomoci

Počet osob, které předepsaným
způsobem úspěšně ukončily
vzdělávací program s podporou
OP VK

počet

příjemce

48.18.01

Počet úspěšně podpořených
osob (muţů) - v prioritní ose
technická pomoc

Počet muţů, kteří předepsaným
způsobem úspěšně ukončili
vzdělávací program s podporou
OP VK

počet

Příjemce

48.18.02

Počet úspěšně podpořených
osob (ţen) - v prioritní ose
technická pomoc

Počet ţen, které předepsaným
způsobem úspěšně ukončily
vzdělávací program s podporou
OP VK

počet

Příjemce

Počet osob poskytujících sluţby

Počet přepočtených plných
úvazků na pracovní smlouvy a
DPČ

počet

příjemce

z toho

48.18.00

48.20.00

počet

počet

počet

z toho muţů

-

-

z toho ţen

počet pracovních smluv s plným
úvazkem implementační struktury
nikoliv počet osob.

nelze započítat externí
lektory, hodnotitele, DPČ
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48.20.00

48.24.00

Počet nově pořízených ICT
vybavení

Celkový počet kusů nově
pořízeného vybavení kromě ICT
pro zaměstnance implementační
struktury (např. skartovací stroj,
projekční plátno, dataprojektor
aj.).

počet

příjemce

Inventární listy, evidence
majetku, předávací protokoly
s fakturou apod.

Počet pořízeného technického
vybavení kromě ICT

Celkový počet kusů nově
pořízeného vybavení kromě ICT
pro zaměstnance implementační
struktury (např. skartovací stroj,
projekční plátno aj.).

počet

příjemce

Inventární listy, evidence
majetku, předávací protokoly
s fakturou apod.
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4.13 Monitorovací indikátory 5.2
typ

kód
49.11.0524

Počet vytvořených studií
a zpráv (vč. evaluačních)

celkový počet studií a zpráv
souvisejících s HSS (politika
Hospodářské a sociální
soudrţnosti) za celé
programové období.

počet

výstup

48.05.00

název
definice NČI
jednotka
Počet podpořených
Celkový počet podpořených
projektů OP VK prioritní
počet
projektů za programy OP VK
osa 5 - Technická pomoc

48.11.00

Počet akcí k šíření výsledků
metodik a evaluačních studií
k podpoře zapracování
Počet uskutečněných
těchto výsledků do OP, počet
školení, seminářů,
školení k novému
workshopů, konferencí a
monitorovacímu systému,
ostatní podobné aktivity
školení pro zaměstnance
implementační struktury a
pro potenciální ţadatele

počet

způsob
specifika OP VK pro 5.2
dokladování
jedná se o projekty v oblasti
ŘO
5.2, ke kterým byl vydán právní
akt.
Celkový počet vytvořených
studií a analýz hrazených z
TP, které jsou primárně určeny
k uţívání pro implementační
vytvořené produkty
strukturu (tj. nejedná se o
ve své fyzické
informační a propagační
podobě dle bliţších
příjemce
opatření pro ţadatele, příjemce
poţadavků
či veřejnost). Do tohoto
poskytovatele
souhrnu se započítávají i
podpory.
evaluační zprávy a studie
vytvořené pro období 2004 2020 (v době udrţitelnosti).
zdroj

Počet akcí k šíření výsledků
metodik a evaluačních studií, k
podpoře zapracování těchto
výsledků do OP, počet školení
k novému monitorovacímu
systému, školení pro
zaměstnance implementační
struktury a pro potenciální
příjemce ţadatele a příjemce. Jedná se
o počet vzdělávacích akcí,
které se uskutečnili za účelem
zlepšení systému
implementace OP VK.
Započítávají se uskutečněná
školení hrazená z TP nebo z
vlastních zdrojů příjemce
podpory.

prezenční listina

způsob dokladování/ zdroj
informací
Indikátor vykazuje ŘO.
Do tohoto indikátoru nelze
započítat: monitorovací zprávu za
GG, mimořádnou monitorovací
zprávu a pololetní zprávu za GG,
výroční zprávu za GG, zprávu o
kontrahování, auditní zprávu za
GG, analýzy předkládané k výzvě,
publikace příručky, informační
materiály, letáky apod. v rámci
publicity

akce, které sám příjemce podpory
organizuje jak prostřednictvím
outsourcingu, tak prostřednictvím
vlastních zdrojů; nelze započítat
konzultace s potenciálními ţadateli
či příjemci a odeslání osob na
školení, které není zajišťováno
příjemcem podpory

24 Indikátor nevykazuje příjemce.
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Počet osob, které
zúčastnily vzdělávacích
kurzů v rámci technické
pomoci

Celkový počet zástupců
cílových skupin, které se
zúčastnily vzdělávacích
kurzů hrazených z TP nebo z
vlastních zdrojů příjemce
podpory.

počet

Jedná se o počet osob, které
jsou systematicky vzdělávány.
Pojem vzdělávací kurzy v sobě
zahrnuje i vzdělávací a
poradenské akce pro ţadatele
a příjemce. Do tohoto
příjemce
indikátoru jsou zahrnováni i
osoby, které byly příjemcem
podpory odesláni na
vzdělávací akci, která není
organizována příjemcem
podpory.

48.16.01

Počet muţů, kteří se
zúčastnili vzdělávacích
kurzů v rámci technické
pomoci

Počet muţů, kteří se
zúčastnili vzdělávacích kurzů
v rámci technické pomoci

počet

příjemce

48.16.02

Počet ţen, které se
zúčastnily vzdělávacích
kurzů v rámci technické
pomoci

Počet ţen, které se
zúčastnily vzdělávacích
kurzů v rámci technické
pomoci

počet

příjemce

1049

Počet podpořených
osob, které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - zaměstnaní

Zaměstnaní - fyzické osoby
závislé na příjmu na základě
pracovního poměru nebo
obdobného vztahu.

počet

příjemce

Fyzické osoby závislé na
příjmu na základě pracovního
poměru nebo obdobného
vztahu.

1189

Počet podpořených
osob, které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - mladí lidé 1524 let

Celkový počet osob, mladých
lidí ve věku 15-24 let, kteří
v rámci
projektu
získali
jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela
podporu,
se
započítává
pouze jedenkrát.

počet

příjemce

Počet podpořených ţáků ve
věku 15-24 let.

1199

Počet podpořených
osob, které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - starší
pracovníci 55-64 let

Celkový počet osob - starší
pracovníci 55-64 let, které
v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela
podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

počet

příjemce

Počet podpořených osob, kteří
jsou ve věku do 55-64 let
včetně.

Z toho

z toho

48.16.00

prezenční listina;

nelze započítat akce konané v
rámci publicity (např. tiskové
konference); konzultace s
potenciálními ţadateli či příjemci

z toho muţů

-

-

z toho ţen
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1259

1269

1279

1289

Počet podpořených
osob, které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - menšiny

Počet podpořených
osob, které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - migranti

Menšiny - skupiny osob,
které se určitým znakem
(národností, náboţenstvím,
jazykem, kulturními zvyky
apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je
znevýhodňuje v přístupu ke
zdrojům a na trh práce.
Migranti - skupina
přistěhovalců v ČR, která
zahrnuje nelegální imigranty,
ţadatele o azyl, uznané
azylanty, cizince s uděleným
dlouhodobým nebo trvalým
pobytem v ČR

Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie
patří v souladu s par. 67
zákona 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické
Počet podpořených
osoby, které jsou a) orgánem
osob, které se zúčastnily
sociálního zabezpečení
vzdělávacích kurzů v
uznány invalidními ve třetím
rámci TP - zdravotně
stupni, b) orgánem
znevýhodnění
sociálního zabezpečení
uznány invalidními v prvním
nebo druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce
vydaným krajskou pobočkou
ÚP uznány zdravotně
znevýhodněnými.
Osoby s jiným
Počet podpořených
znevýhodněním při vstupu
osob, které se zúčastnily
na trh práce, neţ zahrnují
vzdělávacích kurzů v
výše uvedené kategorie
rámci TP - ostatní
(např. ţáci se speciálními
znevýhodněné skupiny
potřebami).

příjemce

Počet podpořených osob, které
se dobrovolně přihlásily
k některé menšině.

příjemce

Počet podpořených osob se
státním občanstvím mimo ČR,
cizinci podle reţimu pobytu,
osoby v postavení azylanta,
osoby poţívající doplňkové
ochrany a účastníka řízení o
udělení mezinárodní ochrany
na území České republiky
podle zvláštního právního
předpisu.

Dokládá se pouze
při kontrole na
místě: informace
k těmto osobám vnitřní dokumenty
instituce (občanství,
reţimu pobytu).

počet

příjemce

Počet podpořených osob
zdravotně znevýhodněných
zákona 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění
pozdějších předpisů.

Dokládá se pouze
při kontrole na
místě: personální
údaje podpořené
osoby, uvádí se na
základě
dobrovolnosti.

počet

příjemce

počet

počet
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1429

1439

1449

48.18.00

Počet podpořených
osob, které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - střední
ISCED 3

Počet podpořených
osob, které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - nástavbové
studium ISCED 4

Kategorie dosaţeného
vzdělání střední ISCED 3

Kategorie dosaţeného
vzdělání na nástavbovém
studiu ISCED 4

Počet podpořených
osob, které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP vysokoškolské ISCED 5
a6

Kategorie dosaţeného
vzdělání vysokoškolské
ISCED 5 a 6

Počet úspěšně
podpořených osob v
rámci technická pomoci

Počet osob, které
předepsaným způsobem
úspěšně ukončily vzdělávací
program s podporou OP VK

počet

Osoby se sociálním
znevýhodněním (v souladu
s popisem v kap. Výklad pojmů
příjemce výše)nebo osoby s jiným (výše
neuvedeným) znevýhodněním
na trhu práce

počet

V českém vzdělávacím
systému představuje kategorie
dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4
příjemce nástavbové studium, zkrácené
studium s výučním listem,
zkrácené studium s maturitní
zkouškou

počet

V českém vzdělávacím
systému představuje kategorie
dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 5
a 6 konzervatoře (poslední dva
příjemce ročníky), vyšší odborné školy,
vysoké školy (bakalářské
programy, magisterské
programy, navazující
magisterské programy,
doktorské programy)

počet

Celkový počet zástupců cílové
skupiny, které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů a
příjemce
předepsaným způsobem je
ukončily, resp. Splnily předem
daný účel.

doklad o úspěšném
absolvování;

nelze započítat seminář pro
ţadatele a příjemce
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Počet úspěšně
podpořených osob
(muţů) - v prioritní ose
technická pomoc

Počet muţů, kteří
předepsaným způsobem
úspěšně ukončili vzdělávací
program s podporou OP VK

počet

příjemce

48.18.02

Počet úspěšně
podpořených osob (ţen)
- v prioritní ose technická
pomoc

Počet ţen, které
předepsaným způsobem
úspěšně ukončily vzdělávací
program s podporou OP VK

počet

příjemce

Počet osob poskytujících
sluţby

Počet přepočtených plných
úvazků na pracovní smlouvy
a DPČ

počet

počet pracovních smluv s
příjemce plným úvazkem implementační
struktury nikoliv počet osob.

počet

příjemce

Inventární listy, evidence majetku,
předávací protokoly s fakturou
apod.

počet

příjemce

Inventární listy, evidence majetku,
předávací protokoly s fakturou
apod.

z toho

48.18.01

48.20.00

48.20.00

Počet nově pořízených
ICT vybavení

48.24.00

Počet pořízeného
technického vybavení
kromě ICT

Celkový počet kusů nově
pořízeného vybavení kromě
ICT pro zaměstnance
implementační struktury
(např. skartovací stroj,
projekční plátno,
dataprojektor aj.).
Celkový počet kusů nově
pořízeného vybavení kromě
ICT pro zaměstnance
implementační struktury
(např. skartovací stroj,
projekční plátno aj.).

z toho muţů

-

-

z toho ţen

nelze započítat externí lektory,
hodnotitele, DPČ
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4.14 Monitorovací indikátory 5.3
typ

Kód

název

definice NČI

jednotka

zdroj

specifikace OP VK pro 5.1

49.11.05

Počet podpořených
projektů OP VK prioritní
osa 5 - Technická pomoc

Celkový počet podpořených
projektů za programy OP VK

počet

ŘO

jedná se o projekty v oblasti 5.1,
ke kterým byl vydán právní akt.

příjemce

Celkový počet vytvořených studií
a analýz hrazených z TP, které
jsou primárně určeny k uţívání
pro implementační strukturu (tj.
nejedná se o informační a
propagační opaření pro ţadatele,
příjemce či veřejnost). Do tohoto
souhrnu se započítávají i
evaluační zprávy a studie
vytvořené pro období 2004 2020 (v době udrţitelnosti).

Počet vytvořených studií
a zpráv (vč. evaluačních)

počet

výstup

48.05.00

Celkový počet studií a zpráv
souvisejících s HSS (politika
Hospodářské sociální
soudrţnosti) za celé
programové období.

z toho

48.11.00

48.12.00

Počet uskutečněných
školení, seminářů,
workshopů, konferencí a
ostatní podobné aktivity

Počet akcí k šíření výsledků
metodik a evaluačních studií
k podpoře zapracování těchto
výsledků do OP, počet
školení k novému
monitorovacímu systému,
školení pro zaměstnance
implementační struktury a pro
potenciální ţadatele

počet

příjemce

Počet uskutečněných
školení, seminářů,
workshopů, konferencí s
mezinárodní účastí

školení, seminářů,
workshopů, konferencí apod.
s mezinárodní účastí

počet

příjemce

Počet akcí k šíření výsledků
metodik a evaluačních studií, k
podpoře zapracování těchto
výsledků do OP, počet školení k
novému monitorovacímu
systému, školení pro
zaměstnance implementační
struktury a pro potenciální
ţadatele a příjemce. Jedná se o
počet vzdělávacích akcí, které se
uskutečnili za účelem zlepšení
systému implementace OP VK.
Započítávají se uskutečněná
školení hrazená z TP nebo z
vlastních zdrojů příjemce
podpory.
Počet akcí k šíření výsledků
metodik a evaluačních studií, k
podpoře zapracování těchto
výsledků do OP, počet školení k

způsob dokladování/ zdroj
informací

Vytvořené produkty ve své
fyzické podobě dle bliţších
poţadavků příjemcem
podpory. Do tohoto indikátoru
nelze započítat: monitorovací
zprávu za GG, mimořádnou
monitorovací zprávu a
pololetní zprávu za GG,
výroční zprávu za GG, zprávu
o kontrahování, auditní zprávu
za GG, analýzy předkládané k
výzvě, publikace, příručky,
Info. materiály, letáky apod. v
rámci publicity

prezenční listina; akce, které
sám příjemce podpory
organizuje jak prostřednictvím
outsourcingu, tak
prostřednictvím vlastních
zdrojů; nelze započítat
konzultace s potenciálními
ţadateli či příjemci a odeslání
osob na školení, které není
zajišťováno příjemcem
podpory
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48.16.00

48.16.01

z toho

48.16.02

1049

1189

Počet osob, které
zúčastnily vzdělávacích
kurzů v rámci technické
pomoci

Celkový počet zástupců
cílových skupin, které se
zúčastnily vzdělávacích kurzů
hrazených z TP nebo z
vlastních zdrojů příjemce
podpory.

Počet muţů, kteří se
Počet muţů, kteří se
zúčastnili vzdělávacích
zúčastnili vzdělávacích kurzů
kurzů v rámci technické
v rámci technické pomoci
pomoci
Počet ţen, které se
Počet ţen, které se zúčastnily
zúčastnily vzdělávacích
vzdělávacích kurzů v rámci
kurzů v rámci technické
technické pomoci
pomoci
Počet podpořených osob,
Zaměstnaní - fyzické osoby
které se zúčastnily
závislé na příjmu na základě
vzdělávacích kurzů v
pracovního poměru nebo
rámci TP - zaměstnaní
obdobného vztahu.
Počet podpořených osob,
které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - mladí lidé 1524 let

Celkový počet osob, mladých
lidí ve věku 15-24 let, kteří
v rámci projektu získali
jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela
podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

novému monitorovacímu
systému, školení pro
zaměstnance implementační
struktury a pro potenciální
ţadatele a příjemce. Jedná se o
počet vzdělávacích akcí, které se
uskutečnili za účelem zlepšení
systému implementace OP VK.
Započítávají se uskutečněná
školení hrazená z TP nebo z
vlastních zdrojů příjemce podpory
s mezinárodní účastí
přednášejícího.
Jedná se o počet osob, které jsou
systematicky vzdělávány. Pojem
vzdělávací kurzy v sobě zahrnuje
prezenční listina; nelze
i vzdělávací a poradenské akce započítat akce konané v rámci
pro ţadatele a příjemce. Do
publicity (např. tiskové
tohoto indikátoru jsou zahrnováni
konference); konzultace s
i osoby, které byly příjemcem
potenciálními ţadateli či
podpory odesláni na vzdělávací
příjemci
akci, která není organizována
příjemcem podpory.

počet

příjemce

počet

Příjemce

počet

Příjemce

počet

příjemce

Fyzické osoby závislé na příjmu
na základě pracovního poměru
nebo obdobného vztahu.

počet

příjemce

Osoby ve vzdělávání či odborné
přípravě

Z toho muţů

-

-

Z toho ţen
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1199

Počet podpořených osob,
které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - starší
pracovníci 55-64 let

1259

Počet podpořených osob,
které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - menšiny

1269

Počet podpořených osob,
které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - migranti

1279

Počet podpořených osob,
které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - zdravotně
znevýhodnění

1289

Počet podpořených osob,
které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - ostatní

Celkový počet osob - starší
pracovníci 55-64 let, které
v rámci projektu získaly
jakoukoliv formu podpory.
Kaţdá osoba, která obdrţela
podporu, se započítává
pouze jedenkrát.
Menšiny - skupiny osob, které
se určitým znakem
(národností, náboţenstvím,
jazykem, kulturními zvyky
apod.) odlišují od ostatních
občanů státu, coţ je
znevýhodňuje v přístupu ke
zdrojům a na trh práce.
Migranti - skupina
přistěhovalců v ČR, která
zahrnuje nelegální imigranty,
ţadatele o azyl, uznané
azylanty, cizince s uděleným
dlouhodobým nebo trvalým
pobytem v ČR.
Do kategorie zdravotně
znevýhodněných kategorie
patří v souladu s par. 67
zákona 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění
pozdějších předp. fyzické
osoby, které jsou a) orgánem
sociálního zabezpečení
uznány invalidními ve třetím
stupni, b) orgánem sociálního
zabezpečení uznány
invalidními v prvním nebo
druhém stupni, c)
rozhodnutím Úřadu práce
vydaným krajskou pobočkou
ÚP uznány zdravotně
znevýhodněnými.
Osoby s jiným
znevýhodněním při vstupu na
trh práce, neţ zahrnují výše
uvedené kategorie (např. ţáci
se speciálními potřebami).

počet

příjemce

Počet podpořených ţáků ve věku
15-24 let

počet

příjemce

Počet podpořených osob, kteří
jsou ve věku do 55-64 let včetně

počet

příjemce

Počet podpořených osob, které
se dobrovolně přihlásily k některé
menšině

příjemce

Počet podpořených ţáků se
státním občanstvím mimo ČR,
které škola vykazuje ve výkazu
M8, nebo M9 v tabulce XXI –
Ţáci podle státního občanství,
cizinci podle reţimu pobytu, ţáci
v postavení azylanta, osoby
poţívající doplňkové ochrany a
účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území
České republiky podle zvláštního
právního předpisu.

příjemce

Počet podpořených osob
zdravotně znevýhodněných dle
par. 67 zákona 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti ve znění
pozdějších předpisů

počet

počet
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znevýhodněné skupiny

1429

Počet podpořených osob,
které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - střední ISCED
3

Kategorie dosaţeného
vzdělání střední ISCED 3

počet

příjemce

1439

Počet podpořených osob,
které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - nástavbové
studium ISCED 4

Kategorie dosaţeného
vzdělání na nástavbovém
studiu ISCED 4

počet

příjemce

1449

48.18.00

z toho

48.18.01

48.18.02
48.20.00

Počet podpořených osob,
které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů v
rámci TP - vysokoškolské
ISCED 5 a 6

Kategorie dosaţeného
vzdělání vysokoškolské
ISCED 5 a 6

Počet úspěšně
podpořených osob v
rámci technická pomoci

Počet osob, které
předepsaným způsobem
úspěšně ukončily vzdělávací
program s podporou OP VK

Počet úspěšně
podpořených osob
(muţů) - v prioritní ose
technická pomoc
Počet úspěšně
podpořených osob (ţen) v prioritní ose technická
pomoc

Počet muţů, kteří
předepsaným způsobem
úspěšně ukončili vzdělávací
program s podporou OP VK
Počet ţen, které
předepsaným způsobem
úspěšně ukončili vzdělávací
program s podporou OP VK

Počet nově pořízených
ICT vybavení

Celkový počet kusů nově
pořízeného vybavení kromě

Osoby se sociálním
znevýhodněním (v souladu
s popisem v kap. Výklad pojmů
výše)nebo osoby s jiným (výše
neuvedeným) znevýhodněním na
trhu práce
V českém vzdělávacím systému
představuje kategorie
dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 4
nástavbové studium, zkrácené
studium s výučním listem,
zkrácené studium s maturitní
zkouškou

příjemce

V českém vzdělávacím systému
představuje kategorie
dosaţeného vzdělání na
nástavbovém studiu ISCED 5 a 6
konzervatoře (poslední dva
ročníky), vyšší odborné školy,
vysoké školy (bakalářské
programy, magisterské programy,
navazující magisterské programy,
doktorské programy)

počet

příjemce

Celkový počet zástupců cílové
skupiny, které se zúčastnily
vzdělávacích kurzů a
předepsaným způsobem je
ukončily, resp. Splnily předem
daný účel.

počet

příjemce

počet

příjemce

počet

příjemce

počet

doklad o úspěšném
absolvování; nelze započítat
seminář pro ţadatele a
příjemce

Inventární listy, evidence
majetku, předávací protokoly

149

Meto d i ka mo n ito ro v ac íc h i nd i ká to r ů OP V K,
ve rze 3 .

48.24.00

Počet pořízeného
technického vybavení
kromě ICT

ICT pro zaměstnance
implementační struktury
(např. skartovací stroj,
projekční plátno,
dataprojektor aj.).
Celkový počet kusů nově
pořízeného vybavení kromě
ICT pro zaměstnance
implementační struktury
(např. skartovací stroj,
projekční plátno aj.).

s fakturou apod.

počet

příjemce

Inventární listy, evidence
majetku, předávací protokoly
s fakturou apod.
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8. PŘÍLOHY
4.1 Postup pro úpravy monitorovacích indikátorů v IS MONIT7+ pro projektové manaţery implementační struktury OP VK (ZS+ŘO)
a) postup pro změnu dosaţené/cílové hodnoty nadřízeného MI v MONIT7+

V případě, ţe je třeba změnit cílovou/dosaţenou hodnotu monitorovacího indikátoru v systému MONIT7+, nelze vyuţít funkčnost rozpadových a nápočtových
pravidel, které fungují v elektronické monitorovací zprávě. Je tedy třeba měnit všechny hodnoty z nápočtové a rozpadové vazby nikoliv pouze hodnotu
nápočtových MI.
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V tomto případě nesouhlasí dle nápočotvých pravidel vztah 074181 (15) + 074182 (25) = 074165 (41). V případě opravy v MONIT7+ je třeba změnit hodnotu
nadřízeného monitorovacího indikátoru ručně 074165 = 40. V elektronické monitorovací zprávě jiţ fungují nápočtová pravidla, která zajistí správnost součtu 15
(074181) + 25 (074182) = 40 (074165) automatikou.
b) postup pro změnu dosaţené/cílové hodnoty/data dílčího MI v MONIT7+
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Pokud v MONIT7+ chybí dosaţená hodnota MI a datum dosaţené hodnoty, kterou je třeba doplnit před podáním první elektronické monitorovací zprávy,
klikněte na pole Upravit.

Zobrazí se okno Hodnota indikátoru. Klikněte na pole Historie dosaţené hodnoty, v nově otevřeném okně na tlačítko nový a doplňte dosaţenou hodnotu a
datum dosaţené hodnoty indikátoru. Klikem na tlačítko Nový se otevře okno, do kterého lze ručně zadat datum a dosaţenou hodnotu MI sledovaného období.
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c) postup pro zadání nového MI na projekt
Pro zadání nového MI na projekt je třeba mít označenou a zvolenou konkrétní oblast podpory.
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Poté se v záloţce Indikátor zvolí poţadovaný MI a vyplní jeho cílová hodnota a datum cílové hodnoty.
d) sníţení hodnoty MI v MONIT7+ na nulu
Vzhledem ke změně zadávání monitorovacích indikátorů na výzvy do záloţky povinně – volitelný se jiţ v systému nebudou objevovat monitorovací indikátory
s nulovou cílovou hodnotou. Nulové monitorovací indikátory, které se v systému historicky objevují, budou smazány konverzí ze strany ŘO OP VK. V případě,
ţe dojde formou podstatné změny ke sníţení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru na nulu, je v souvislosti s výše uváděnou změnou vhodné nulový
monitorovací indikátor zároveň ze systému smazat.

157

Meto d i ka mo n ito ro v ac íc h i nd i ká to r ů OP V K,
ve rze 3 .

158

Meto d i ka mo n ito ro v ac íc h i nd i ká to r ů OP V K,
ve rze 2 .

4.2 Schémata MI dle nápočtových a rozpadových pravidel jednotlivých oblastí podpory pro
projektové manaţery implementační struktury OP VK (ZS+ŘO)
„Oranţové MI“
•

rozpadové monitorovací indikátory,

•

jsou zadávány na výzvu,

•

v MSC mají zaškrtnuté pole pro ţádost (=pouze tyto je moţné v systému zadat na výzvu),

•

ve stavu P4 se rozpadnout na „ţluté indikátory,

•

ţadatel vyplňuje v ţádosti plánovanou hodnotu a datum plánované hodnoty.

„Ţluté MI“
•

dílčí indikátory rozpadu = nápočtové,

•

nejsou zadávány na výzvu,

•

jsou nositeli dosaţené hodnoty indikátoru, která se dále přenáší do nadřízených indikátorů,

•

na projekty se nahrají rozpadem,

•

příjemce vyplňuje v elektronické monitorovací zprávě dosaţenou hodnotu a datum dosaţené
hodnoty.

„Zelené MI“
•

vznikají specifickou nápočtovou funkcí v rámci nastavených pravidel,

•

nejsou zadávány na výzvu,

•

v systému MONIT jsou zvýrazněny červeně

•

v MONIT 7+ se načítají automatikou bez moţnosti editace – nevyplňuje příjemce v elektronické
monitorovací zprávě.

Všechny monitorovací indikátory podle pohlaví se dále načítají do Počtu podpořených osob celkem –
monitorovací indikátor 074100, respektive:
074100 = 074101 + 074102
074101 = 074111 + 074115 + 074161 + 074151 + 074171 + 074181 + 074191 + 074131 + 061201 + 061211
074102 = 074112 + 074116 + 074161 + 074152 + 074172 + 074182 + 074192 + 074132 + 061202 + 061212
Z tohoto důvodu je nezbytné zadávat dosaţené hodnoty monitorovacích indikátorů vţdy na monitorovací indikátory
podle pohlaví, které jsou nositeli dosaţené hodnoty indikátoru.

MI 074100 patří mezi „zelené“ monitorovací indikátory, ţadatel se k jeho hodnotě nezavazuje v projektové
ţádosti a následně jeho dosaţenou hodnotu nevyplňuje v elektronické monitorovací zprávě. Tento „celkový“
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monitorovací indikátor se v systému MONIT7+ načítá automatikou a vidí jej tedy pouze projektový
manaţer.

Vzhledem ke specifiku monitorovacích indikátorů sledujících nově vytvořené/inovované produkty,
kdy nemusí platit rovnost součtu „dílčích“ indikátorů (064312 + 064313 + 064319) s hodnotou
„nadřízeného“ MI (064310), není na těchto MI zapracována funkčnost nápočtu. Z toho důvodu se
ţadatel zavazuje k naplnění plánované hodnoty v projektové ţádosti a zároveň vykazuje dosaţenou
hodnotu produktů v elektronické monitorovací zprávě na všech relevantních oblastech podpory.

Legenda ke schématům monitorovacích indikátorů

-

nadřízené monitorovací indikátory. Objevují se ve výzvě → v projektové ţádosti
→ v právním aktu. Nenaplnění jejich plánované (cílové) hodnoty je předmětem
sankcí.

- monitorovací indikátory sledující podpořené osoby podle pohlaví:
chlapci x dívky; muţi x ţeny. Ţluto-oranţové indikátory jsou zadávány
do výzev a objevují se tedy v projektových ţádostech, zároveň však jejich
dosaţenou hodnotu vyplňuje příjemce v e-MZ.

- monitorovací indikátory se specifickou nápočtovou funkcí (= dvojitý nápočet). Tyto
monitorovací indikátory se na OP 1.3 (074600), 2.4 (074100), 3.1 (074100, 074600) a 3.2
(074100, 074600) stávají závaznými viz schémata jednotlivých OP.

160

Meto d i ka mo n ito ro v ac íc h i nd i ká to r ů OP V K,
ve rze 3 .

1.1
074115
074114
074116

074181
074165

074180
074182

074166

074167

074120

064312
064310
064313
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1.2
074115
074114
074116

074181
074165

074180
074182

074166

074167

061201
061200
061202

061211
061210
061212

074120

064312

064310

064313

064319
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1.3
074111
074110
074112

074601
074600
074602

074120

064312

064310

064313

064319

Na oblasti podpory 1.3 dochází k specifickému zadávání monitorovacích indikátorů na výzvy a následně
k jejich výběru v projektových ţádostech. Do výzev jsou v případě MI 076400 zadávány indikátory 074601
a 074602. Jejich cílové hodnoty a datum naplnění cílových hodnot uvádí ţadatel v projektové ţádosti.
Projektový manaţer pak do právního aktu vkládá jako závaznou hodnotu součtového monitorovacího
indikátoru 074600.
Sankcím tedy podléhá případné nenaplnění cílové hodnoty MI 074600, které se načítá v MONIT7+. Cílové
(=plánované) hodnoty MI 074601 a 074602 jsou pouze orientační a jejich nenaplnění není sankcionovatelné.

1.4
074115
074114
074116

074111
074110
074112

061211
061210
061212

074120

074601
074600
074602

064310

Vzhledem k zjednodušenému financování projektů pomocí jednotkových cen (unit costs) nezadává ţadatel
na jednotlivých šablonách v případě oblasti podpory 1.4 cílovou hodnotu ani datum naplnění cílové hodnoty
monitorovacích indikátorů.
Více informací v Příručce pro základní školy - ţadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
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1.5
074115
074114
074116

074111
074110
074112

061211
061210
061212

061201
061200
061202

074601
074600
074602

074120

064310

Vzhledem k zjednodušenému financování projektů pomocí šablon jednotkových cen (unit costs) nezadává
ţadatel na jednotlivých šablonách v případě oblasti podpory 1.5 cílovou hodnotu ani datum naplnění cílové
hodnoty monitorovacích indikátorů.
Více informací v Příručce pro střední školy - ţadatele a příjemce 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
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2.1
074151
074155

074150
074152

4110

4111

074181
074180
074182
074165
074191
074190
074192

074166

074167

074131
074130
074132

074651
074655

074650
074652

4621

4622

074681
074680
074682
074665
074691
074690
074692
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2.1 pokračování

074631
074630
074632

074120

064312
064310

064317
064313

074270
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2.2
074161
074155

074160
074162

074181
074180
074182
074165
074191
074190
074192

074131
074130
074132

074661
074655

074660
074662

4621

4622

074681
074680
074682
074665
074691
074690
074692

074631
074630
074632
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2.2 pokračování

074120

064312
064310

064318
064313

074270
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2.3
4105
4104
4106
074114
4108
4107
4109

074115

074116

074151
074150
074152
074155
074161
074160
074162

074171
074165

074170
074172

074131
074130
074132

074270
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2.3 pokračování

4616
4615
4617
4612
4619
4618
4620

4613

4614

074651
074650
074652
074655
074661
074660
074662

074671
074665

074670
074672

074666

074667

074631
074630
074632

074120
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2.4
074101
074100
074102

074671
074665

074670
074672

074666

074667

074120

074270

Na oblasti podpory 2.4 dochází k specifickému zadávání monitorovacích indikátorů na výzvy a následně
k jejich výběru v projektových ţádostech. Do výzev jsou v případě MI 07100 zadávány indikátory 074101 a
074102. Jejich cílové hodnoty a datum naplnění cílových hodnot uvádí ţadatel v projektové ţádosti.
Projektový manaţer pak do právního aktu vkládá jako závaznou hodnotu součtového monitorovacího
indikátoru 074100.
Sankcím tedy podléhá případné nenaplnění cílové hodnoty indikátoru 074100, které se načítá v MONIT.
Cílové (=plánované) hodnoty MI 074101 a 074102 jsou pouze orientační a jejich nenaplnění není
sankcionovatelné.
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3.1

074100

074101

074102

074600

074601

074602

Na oblasti podpory 3.1 dochází k specifickému zadávání monitorovacích indikátorů na výzvy a následně
k jejich výběru v projektových ţádostech. Do výzev jsou v případě MI 07100 zadávány indikátory 074101 a
074102 a v případě indikátoru 074600 indikátory 074601 a 074602. Jejich cílové hodnoty a datum naplnění
cílových hodnot uvádí ţadatel v projektové ţádosti. Projektový manaţer pak do právního aktu vkládá jako
závaznou hodnotu součtového monitorovacího indikátoru 074100 a 074600.
Sankcím tedy podléhá případné nenaplnění cílové hodnoty indikátorů 074100 a 074600, které se načítají
v MONIT7+. Cílové (=plánované) hodnoty MI 074101, 074102 a 074601, 074602 jsou pouze orientační a
jejich nenaplnění není sankcionovatelné.
V realizaci vyplňuje příjemce dosaţené hodnoty monitorovacích indikátorů 074101, 074102, 074601 a
074602 a datum dosaţené hodnoty v elektronické monitorovací zprávě.
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3.2
074101
074100
074102

074601
074600
074602

064312
064310
064313

Na oblasti podpory 3.2 dochází k specifickému zadávání monitorovacích indikátorů na výzvy a následně
k jejich výběru v projektových ţádostech. Do výzev jsou v případě MI 07100 zadávány indikátory 074101 a
074102 a v případě indikátoru 074600 indikátory 074601 a 074602. Jejich cílové hodnoty a datum naplnění
cílových hodnot uvádí ţadatel v projektové ţádosti. Projektový manaţer pak do právního aktu vkládá jako
závaznou hodnotu součtového monitorovacího indikátoru 074100 a 074600.
Sankcím tedy podléhá případné nenaplnění cílové hodnoty indikátorů 074100 a 074600, které se načítají
v MONIT7+. Cílové (=plánované) hodnoty MI 074101, 074102 a 074601, 074602 jsou pouze orientační a
jejich nenaplnění není sankcionovatelné.
V realizaci vyplňuje příjemce dosaţené hodnoty monitorovacích indikátorů 074101, 074102, 074601 a
074602 a datum dosaţené hodnoty v elektronické monitorovací zprávě.
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