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Příloha č. 2 
 

Výzva k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK, 

Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání 

Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

 

Přehled monitorovacích indikátorů pro vyplňování Žádosti o finanční 

podporu v aplikaci Benefit7 

 

Kód indikátoru indikátor definice 
jedno

tka 
komentář 

07.41.14  
Počet podpořených osob v 

počátečním vzdělávání 
celkem – žáků  

Počet osob - žáků přímo 
podpořených jako cílových 
skupin v rámci realizace 
projektu (žáci, děti, škol a 
školských zařízení, kteří byli 
odběrateli dané služby.) 

počet 

vyplňuje 
žadatel 

v projektové 
žádosti 

z
 t
o
h
o

 

07.41.15 chlapci   

počet 

žadatel 
nevyplňuje 
v projektové 

žádosti, 
sleduje a 

vykazuje při 
realizaci 
projektu 

07.41.16 dívky   

1081 neaktivní osoby celkem   

1091 

neaktivní osoby ve vzdělávání 
či odborné přípravě (žáci, 

studenti a učni)   

1181 mladí lidé 15 - 24 let   

1251 menšiny   

1261 migranti   

1127 zdravotně znevýhodnění   

1281 ostatní znevýhodněné skupiny   

1411  ISCED 1 a 2    

1421  ISCED 3    

1431  ISCED 4    

1441  ISCED 5 a 6   

07.41.65 
Počet podpořených osob - 

pracovníků v dalším 
vzdělávání 

Počet osob v dalším vzdělávání 
(pracovníci škol a školských 
zařízení) celkem, které byly v 
rámci projektů podpořeny jako 
osoby vzdělávané. 

počet 

vyplňuje 
žadatel 

v projektové 
žádosti 

z
 

to
h o
 

07.41.81 muži   počet žadatel 

pospichalova
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07.41.82 ženy   nevyplňuje 
v projektové 

žádosti, 
sleduje a 

vykazuje při 
realizaci 
projektu 

1042 zaměstnaní   

1182 mladí lidé 15 - 24 let   

1192 starší pracovníci 55-64 let    

1252 menšiny   

1262 migranti   

1272 zdravotně znevýhodnění   
1282 ostatní znevýhodněné skupiny   

1412  ISCED 1 a 2    

1422 ISCED 3    

1432  ISCED 4    

1442  ISCED 5 a 6   

07.41.20 
Počet podpořených osob – 

poskytovatelé služeb 

Celkový počet podpořených 
osob, poskytujících vzdělávací 
služby, tzn. ti, kteří vzdělávají 
(jedná se o tvůrce nově 
vytvořených, inovovaných 
produktů, osoby - např. 
vzdělavatel, školitel, lektor, 
pedagogický pracovník, 
pedagog volného času, apod.). 
Každá osoba, která obdržela 
podporu, se započítává pouze 
jednou. 

počet 

vyplňuje 
žadatel 

v projektové 
žádosti 

06.43.10 
Počet nově 

vytvořených/inovovaných 
produktů 

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

počet 

vyplňuje 
žadatel 

v projektové 
žádosti 

z
 t
o
h
o

 

06.43.12 
počet nově 

vytvořených/inovovaných 
produktů s komponentou ŽP 

Celkový počet nově 
vytvořených/inovovaných 
produktů, ve kterých je 
problematice ŽP věnován 
tématický celek v rozsahu 
minimálně 15 - 20 % výuky 

počet 

vyplňuje 
žadatel 

v projektové 
žádosti 

06.43.13 
počet nově 

vytvořených/inovovaných 
produktů s komponentou ICT 

Celkový počet nově 
vytvořených/inovovaných 
produktů, ve kterých je 
problematice informačních 
technologií věnován tématický 
celek v rozsahu minimálně 40 
hodin. 

počet 

vyplňuje 
žadatel 

v projektové 
žádosti 

 

 

 

 



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

Při vyplňování monitorovacích indikátorů v aplikaci Benefit7 se žadatel řídí pokyny 

uvedenými ve sloupci Komentář. Žadatel si vybere relevantní monitorovací indikátory 

stanovené v této příloze a uvede u nich výchozí a plánovanou hodnotu spolu s informací, kdy 

tato plánovaná hodnota bude dosažena (nejpozději do data ukončení realizace projektu). 

Hodnoty indikátorů budou součástí právního aktu o poskytnutí dotace. 

Výběrem monitorovacích indikátorů sledujících podpořené/ úspěšně podpořené osoby 

se žadatel zavazuje sledovat a vykazovat hodnoty monitorovacích indikátorů dle pohlaví, 

u podpořených také dle věku, dosaženého vzdělání a dalších specifik (menšiny, migranti 

apod.). Tato povinnost bude stanovena i v právním aktu. Kvantifikace těchto monitorovacích 

indikátorů a její nenaplnění nepodléhá sankci.  

Podrobněji jsou monitorovací indikátory upraveny v „Metodice monitorovacích indikátorů 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, která je dostupná 

na www.msmt.cz.  
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