Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV
(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).
Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce
s rozšířenou působností Děčín

ČÍSELNÍK INDIKÁTORŮ
Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297
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Číselník indikátorů
kód Název indikátoru
1A
1B
1C
1D

Počet projektů řešících bezbariérovost škol v ZŠ.
Počet projektů řešících učebny a vybavení pro klíčové kompetence v ZŠ.
Počet škol zapojených do čerpání z IROP.
Počet absolventů DPVV v ZŠ.
Počet aktivit pedagogických pracovníků zaměřených na jejich síťování, sdílení zkušeností, počet výměnných aktivit,
1E
hospitací na školách.
Počet úvazků školních psychologů, asistentů pedagoga i nepedagogických pracovníků podpořených z projektu OP
1F
VVV.
Počet absolventů zapojených do vzdělávání v oblasti rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti – počet
1G
realizovaných projektů z OP VVV.
Počet projektů zavádějících a zkvalitňujících výukové metody realizované ve školách na podporu matematické a
1H
čtenářské gramotnosti.
1I Počet společných aktivit škol a školských zařízení v souvislosti s matematickou a čtenářskou gramotností.
1J Počet aktivit se zapojením subjektů (podniků, SŠ, odborných škol) podporujících polytechnické vzdělávání.
1K Počet projektů (dílen, učeben, laboratoří apod.) polytechnického vzdělávání.
1L Počet vzdělávacích akcí zaměřených na polytechnické vzdělávání.
1M Počet projektů/ aktivit řešících kvalitní kariérové poradenství.
Počet společných aktivit ZŠ, SŠ, UŠ, zaměstnavatelů v oblasti kariérového poradenství (účast na dnech otevřených
1N
dveří, exkurze, besedy).
Počet aktivit/projektů realizovaných ve školách pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí v rámci spolupráce
1O
škol.
1P Počet aktivit/projektů realizovaných ve školách pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí.
1Q Počet žákovských projektů.
2A Počet projektů řešící rekonstrukce škol a školských zařízení.
2B Počet projektů řešící zkvalitňování školských objektů.
3A Počet projektů řešící bezbariérovost předškolních zařízení.
3B Počet projektů řešících investice do infrastruktury a vybavení do předškolního vzdělávání.
3C Počet absolventů DVPP v MŠ.
3D Počet projektů řešících vzdělávací pomůcky pro MŠ.
3E Počet úvazků pedagogických i nepedagogických pracovníků podpořených z projektů OP VVV.
Počet absolventů zapojených do vzdělávání v oblasti rozvoje matematické a čtenářské pregramotnosti – počet
3F
realizovaných projektů z OP VVV.
Počet cílených projektů k rozvoji matematické a čtenářské pregramotnosti, výuky cizích jazyků a polytechnické
3G
výchovy.
3H Počet projektů aktivit v oblastech předškolního vzdělávání ve spolupráci s dalšími aktéry.
4A Počet společných aktivit s dětmi/žáky.
4B Počet zapojených škol do aktivit neformálního a zájmového vzdělávání.
4C Počet projektů řešících investice do vybavení.
4D Počet projektů zacílených na stavební úpravy či rekonstrukce.
4E Počet kurzů/kroužků/dalších aktivit neformálního nebo zájmového vzdělávání.
4F Počet škol/školských zařízení, DDM, NNO zapojených do čerpání z OP VVV
4G Počet projektů řešící rozvoj ZUŠ
5A Počet projektů/aktivit ve spolupráci více aktérů vzdělávání
5B Počet sdílených kapacit.
5C Počet projektů na excelentní vzdělávací prostory.
5D Počet aktivit ve spolupráci s rodiči dětí a žáků

Tyto indikátory budou sledovány v rámci vyhodnocení pouze procentuálně, tedy kolik z plánovaných
aktivit, nebo jejich částí se podařilo ve sledovaném období uskutečnit.
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