Příloha č. 5
k výzvě č. 01, oblasti podpory 1.2, globálního grantu – Rovné
příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji II

Přehled monitorovacích indikátorů

Níže je uveden přehled monitorovacích indikátorů, vztahujících se k vyhlašované výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti
dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pokyny pro vyplnění monitorovacích indikátorů v aplikaci BENEFIT7 jsou uvedeny za tabulkou na konci této přílohy!!!
Monitorovací indikátory - oblast podpory 1.2
Kód

07.41.14

Počet podpořených osob v počátečním
vzdělávání celkem – dětí, žáků
v projektech z celkového počtu
podpořených osob

07.41.15

chlapci

07.41.16
07.41.08

dívky
neaktivní osoby celkem
neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné
přípravě (žáci, studenti a učni)

07.41.09
z toho

Indikátor

07.41.18

mladí lidé 15 - 24 let

07.41.25

menšiny

07.41.26

migranti

07.41.27

zdravotně znevýhodnění

07.41.28

ostatní znevýhodněné skupiny

07.41.41

ISCED 1 a 2

07.41.42

ISCED 3

07.41.43

ISCED 4

Definice

Měrná
jednotka

Počet osob - dětí/žáků, rodičů přímo
podpořených jako cílových skupin v rámci
realizace projektu (děti/žáci/rodiče škol, školních
zařízení , kteří byli odběrateli dané služby.)

počet

vyplňuje žadatel
v projektové žádosti

počet

žadatel nevyplňuje v
projektové žádosti, sleduje a
vykazuje při realizaci
grantového projektu

Komentář

Kód

z toho

07.41.65

Definice

Měrná
jednotka

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

počet

vyplňuje žadatel
v projektové žádosti

počet

žadatel nevyplňuje v
projektové žádosti, sleduje a
vykazuje při realizaci
grantového projektu

Indikátor
Počet podpořených osob – pracovníků v
dalším vzdělávání

07.41.81

muži

07.41.82

ženy

07.41.04

neaktivní osoby celkem

07.41.18

mladí lidé 15 - 24 let

07.41.19

starší pracovníci 55 - 64 let

07.41.25

menšiny

07.41.26

migranti

07.41.27

zdravotně znevýhodnění

07.41.28

ostatní znevýhodněné skupiny

07.41.41

ISCED 1 a 2

07.41.42

ISCED 3

07.41.43

ISCED 4

07.41.44

ISCED 5 a 6
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Komentář

Kód

06.12.00

Definice

Měrná
jednotka

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
začleněných do integrovaných tříd, jimž byla poskytnuta
podpora v rámci realizace projektu.

počet

vyplňuje žadatel
v projektové žádosti

počet

žadatel nevyplňuje v
projektové žádosti, sleduje a
vykazuje při realizaci
grantového projektu

Indikátor
Počet žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami začleněných do
integrovaných tříd

Komentář

06.12.01 chlapci

z toho

06.12.02 dívky
07.41.08 neaktivní osoby celkem
neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné
07.41.09
přípravě (žáci, studenti a učni)
07.41.18 mladí lidé 15 - 24 let
07.41.25 menšiny
07.41.26 migranti
07.41.27 zdravotně znevýhodnění
07.41.28 ostatní znevýhodněné skupiny
07.41.41 ISCED 1 a 2
06.12.10

Počet žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami zařazených do běžných tříd

počet
počet

z toho

06.12.11 chlapci
06.12.12 dívky
07.41.08 neaktivní osoby celkem
07.41.09

neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné
přípravě (žáci, studenti a učni)
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vyplňuje žadatel
v projektové žádosti
žadatel nevyplňuje v
projektové žádosti, sleduje a
vykazuje při realizaci
grantového projektu

Definice

Měrná
jednotka

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

vyplňuje žadatel
v projektové žádosti

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

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

počet nově vytvořených/inovovaných
06.43.13
produktů s komponentou ICT

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

počet

vyplňuje žadatel
v projektové žádosti

Kód

Indikátor

Komentář

07.41.18 mladí lidé 15 - 24 let
07.41.25 menšiny
07.41.26 migranti
07.41.27 zdravotně znevýhodnění
07.41.28 ostatní znevýhodněné skupiny
07.41.41 ISCED 1 a 2

07.41.20

06.43.10

z toho

06.43.12
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Kód

Definice

Měrná
jednotka

Celkový počet nově vytvořených/ inovovaných produktů
výhradně zaměřených na žáky se speciálními potřebami.

počet

Indikátor

počet nově vytvořených/ inovovaných
06.43.19 produktů výhradně zaměřených na žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami

Komentář

vyplňuje žadatel
v projektové žádosti

Při vyplňování monitorovacích indikátorů v aplikaci BENEFIT7 se žadatel řídí pokyny uvedenými ve sloupci Komentář.
U relevantních indikátorů uvede žadatel výchozí a plánovanou hodnotu spolu s informací, kdy tato plánovaná hodnota bude
dosažena (nejpozději do data ukončení realizace projektu).
Povinnost vykazovat monitorovací indikátory dle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání a dalších specifik (menšiny, migranti
apod.) bude stanovena i v právním aktu, kvantifikace těchto monitorovacích indikátorů a její nenaplnění nepodléhá sankci.
Hodnoty indikátorů budou uvedeny ve Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK uzavřené
s úspěšným žadatelem.
Podrobněji je problematika monitorovacích indikátorů uvedena v Metodice monitorovacích indikátorů, verze 2, která je
dostupná na www.msmt.cz nebo www.kr-olomoucky.cz/opvk.
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