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Č.j: 12 271 /2010-41 

Příloha č. 2 Indikátory 

výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK 

Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 

 

 

Monitorovací indikátory jsou v této příloze definovány podle výstupů jednotlivých šablon 

klíčových aktivit. 

 

Monitorovací indikátory pro níže uvedené šablony klíčových aktivit: 

 I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační 

gramotnosti žáků základních škol 

 II/1 Individualizace výuky cizích jazyků 

 III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií   

 IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti 

žáků základních škol 

 V/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti 

žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce 

přírodovědných předmětů 

 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační 

gramotnosti 

 II/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků  

 III/2  Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  

 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků 

základních škol 

 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 

 VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti 
 

 

Kód  název indikátoru definice  jednotka 

  

07.41.14 

Počet podpořených osob 

v počátečním vzdělávání 

celkem – dětí, žáků, v 

projektech z celkového 

počtu podpořených osob 

Počet osob - dětí, žáků přímo 

podpořených jako cílových skupin v 

rámci realizace projektu (žáci škol, 

školních zařízení, kteří byli odběrateli 

dané služby.) 

počet 

06. 12. 10 

Počet žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

zařazených do běžných 

tříd 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami zařazených do běžných tříd, 

jimž byla poskytnuta podpora v rámci 

realizace projektu. 

počet 
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06.43.10 

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,…). 

počet 

 

Monitorovací indikátory pro níže uvedené šablony klíčových aktivit: 

 I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících 

k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci 

výuky v této oblasti 

 II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků  

 II/4 Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR 

 II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí 

 III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií  

 IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky 

směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a 

k individualizaci výuky v této oblasti 

 V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících 

k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky 

v této oblasti 

 VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky 

směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol 

   

Kód  název indikátoru definice  jednotka 

07.41.10 
Počet podpořených 

osob - klienti služeb 

Počet osob (klientů služeb), které obdržely 

jednu nebo více podpor v rámci přijatých 

projektů. Každá osoba, která obdržela podporu, 

se započítává pouze jedenkrát. Pro OP VK 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. 

počet 
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07.46.01 

Počet úspěšně 

podpořených osob - 

muži 

Celkový počet úspěšně podpořených osob - 

muži, které obdržely jednu nebo více podpor v 

rámci přijatých projektů, a které ukončily 

kurz/program/obor předepsaným způsobem. 

Každá podpořená osoba je v rámci jednoho 

projektu započítávána pouze jednou, bez ohledu 

na to, kolik podpor obdržela.  Podpora je 

jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu 

projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, 

podpora může mít formu např. vzdělávacího 

nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné 

konzultace, poradenství, výcviku, školení, 

odborné praxe apod.  

počet 

07.46.02 

Počet úspěšně 

podpořených osob - 

ženy 

Celkový počet úspěšně podpořených osob - 

muži, které obdržely jednu nebo více podpor v 

rámci přijatých projektů, a které ukončily 

kurz/program/obor předepsaným způsobem. 

Každá podpořená osoba je v rámci jednoho 

projektu započítávána pouze jednou, bez ohledu 

na to, kolik podpor obdržela.  Podpora je 

jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu 

projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, 

podpora může mít formu např. vzdělávacího 

nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné 

konzultace, poradenství, výcviku, školení, 

odborné praxe apod. 

počet 

 

Monitorovací indikátory pro níže uvedené šablony klíčových aktivit: 

 VII/1 Prevence rizikového chování 

 VII/2 Zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP 

 VII/3 Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu 

inkluzívního vzdělávání žáků se SVP 

 

Kód  název indikátoru definice  jednotka 

07.41.14 

Počet podpořených 

osob v počátečním 

vzdělávání celkem 

– dětí, žáků, v 

projektech z 

celkového počtu 

podpořených osob 

Počet osob - dětí, žáků přímo podpořených 

jako cílových skupin v rámci realizace 

projektu (žáci škol, školních zařízení, kteří 

byli odběrateli dané služby.) 

počet 
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06. 12. 10 

Počet žáků se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami 

zařazených do 

běžných tříd 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami zařazených do běžných tříd, jimž 

byla poskytnuta podpora v rámci realizace 

projektu. 

počet 

07.41.20 

Počet podpořených 

osob -

poskytovatelé 

služeb  

Počet osob poskytujících služby nebo 

podporující poskytování služeb, které 

obdržely jednu nebo více podpor v rámci 

přijatých projektů. Každá osoba, která 

obdržela podporu, se započítává pouze 

jedenkrát.  

počet 

Postup při vyplňování údajů v záložce „Monitorovací indikátory“ v aplikaci Benefit7: 

Výběrem monitorovacích indikátorů sledujících podpořené/úspěšně podpořené osoby se 

žadatel zavazuje sledovat a vykazovat hodnoty monitorovacích indikátorů dle pohlaví 

v průběhu realizace. Tato povinnost bude stanovena i v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Podrobněji jsou monitorovací indikátory upraveny v „Metodice monitorovacích indikátorů 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.  


