Příloha č. 1

Příloha č. 1 výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa 3
Investiční priorita: IP 1
Specifický cíl: SC 1, SC 2, SC 3, SC 5

Přehled indikátorů pro vyplňování Žádosti o podporu v MS2014+
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Kód
NČI

Indikátor

Měrná
jednotka

Atribut

Specifikace pro aktivitu

Počet regionálních
systémů

regionální
systém

Povinný k výběru,
povinný
k naplnění

Místní akční plán vzdělávání obsahující:
Řízení procesu MAP
Analytickou část
Strategickou část, včetně strategického rámce MAP do roku 2023
Implementační část, včetně akčního plánu
Pro indikátor je nutno přiložit k Žádosti o podporu specifikaci v „Přehledu
klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“.
Aktivity č. 2 a 3.

5 21 06

Počet produktů
polytechnického
vzdělávání

produkty

Nepovinný
k výběru, povinný
k naplnění

Počet aktivit, které vedou k rozvoji polytechnického vzdělávání, například
zavedení nepovinného předmětu, blok kroužků, ucelený blok projektových dní
vedoucí k podnícení zájmu o polytechnické vzdělávání a rozvoji polytechnického
vzdělávání dětí a žáků.
Indikátor je volen v případě volby vhodných podaktivit zaměřených na oblast
polytechnického vzdělávání a napočte se tolikrát, kolik bude vytvořeno různých
druhů produktů.
Případná platforma k polytechnickému vzdělávání se vykazuje pouze v rámci
indikátoru 52602, v tomto indikátoru se nevykazuje.
Aktivita č. 4.

5 21 05

Počet produktů
vzdělávání
k podnikavosti

produkty

Nepovinný
k výběru, povinný
k naplnění

Počet aktivit, které vedou k rozvoji podnikavosti, například zavedení volitelného
předmětu, blok kroužků, ucelený blok projektových dní vedoucí k podnícení
zájmu o podnikavost a rozvoji podnikavosti dětí, žáků.
Indikátor je volen v případě volby vhodných podaktivit zaměřených na oblast
tvořivosti, iniciativy a podnikavosti a napočte se tolikrát, kolik bude vytvořeno
různých druhů produktů.
Případná platforma k rozvoji iniciativy a podnikavosti se vykazuje pouze v rámci
indikátoru 52602, v tomto indikátoru se nevykazuje.
Aktivita č. 4.

Výstup

5 49 01
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Kód
NČI

Indikátor

Měrná
jednotka

Atribut

Specifikace pro aktivitu

5 26 02

Počet platforem pro
odborná tematická
setkání

platformy

Povinný k výběru,
povinný
k naplnění

Jedná se o platformy pro setkávání pedagogů o ostatních pracovníků ve
vzdělávání pro rozvoj profesních kompetencí a výměnu zkušeností.
V podporované aktivitě 2 se povinně vykazují pracovní skupiny pro čtenářskou,
matematickou gramotnost, PS pro rovné příležitosti a PS pro financování,
případně další zřízené pracovní skupiny. V aktivitě 4 bude indikátor vykazován
dle typu a volby podaktivit v jednotlivých tématech. Každá platforma je
započítávána pouze jedenkrát, musí se jednat o ucelený celek opakujících se
aktivit v minimální frekvenci 4x za rok od vytvoření platformy. V rámci
indikátoru není možné vykazovat jednorázové aktivity.
Aktivity č. 2 a 4.

5 12 12

Počet mimoškolních
aktivit vedoucích
k rozvoji kompetencí

aktivity

Nepovinný
k výběru, povinný
k naplnění

Počet mimoškolních aktivit, které vedou k rozvoji základních kompetencí
a gramotností. Započítává se vždy ucelená podpora, např. blok kroužků na rozvoj
matematické, čtenářské, občanské, jazykové gramotnosti. V rámci indikátoru
nebudou vykazovány mimoškolní aktivity vedoucí k rozvoji podnikavosti
a polytechnického vzdělávání (např. fiktivní firmy, blok kroužků vedoucí k rozvoji
přírodovědné gramotnosti atd.).
Případná platforma pro gramotnosti a rozvoj kompetencí se vykazují pouze
v rámci indikátoru 52602, v tomto indikátoru se nevykazují.
Aktivita č. 4.

5 10 17

Počet uspořádaných
jednorázových akcí

akce

Nepovinný
k výběru, povinný
k naplnění

V rámci indikátoru budou vykazovány vzdělávací semináře, workshopy, odborné
diskuze, případně další aktivity obdobného charakteru organizované pro cílové
skupiny v souladu s podporovanými aktivitami výzvy. Nevykazují se zde opakující
se aktivity vedoucí k výměně zkušeností mezi jednotlivými cílovými skupinami
mající charakter platformy pro odborná tematická setkávání.
Aktivity č. 2 a 4.
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Kód
NČI

Výsledek

5 08 10

Indikátor
Počet organizací, které
byly ovlivněny
systémovou intervencí

Měrná
jednotka
organizace

Atribut

Specifikace pro aktivitu

Povinný k výběru,
povinný
k naplnění

Vykazují se všechny organizace, které byly ovlivněny realizovanými aktivitami
projektu a to dle RED IZO. Každá organizace se započítává pouze jedenkrát.
V rámci indikátoru budou vykazovány školy, případně další organizace podílející
se vzdělávání dětí, žáků (ÚP, OSPOD atd.), které byly zapojeny do realizace
aktivit projektu jako partneři nebo spolupracující (zapojené) subjekty. V rámci
indikátoru jsou vykazovány pouze školy a organizace, které byly podpořeny
dlouhodobějšími opakovanými intervencemi. Nevykazují se organizace účastnící
se jednorázových akcí.
Aktivity č. 2, 3, 4.

Zde uvedené specifikace navazují na platné definice indikátorů, které jsou zveřejněny na webu MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv.
Pro indikátor 5 49 01 Počet regionálních systémů je jako přílohu žádosti o podporu nutno přiložit specifikaci „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů
projektu ESF“.
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