
 

 

1 

 

 Příloha k MZ – zhodnocení klí čových aktivit 
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Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji 

 

Část 1 - Identifika ční údaje 

  

Název partnera Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 

  

 

Část 2 - Klí čové aktivity 
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Název klíčové aktivity 
KA1 
(KA 1) Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a 
střediska praktického vyučování 

Popis realizace  
Za účelem realizace této klíčové aktivity se předpokládá nákup moderního investičního vybavení a stavební úpravy (KA 
11) za účelem vybudování nové učebny sloužící k výuce technických předmětů, která bude sloužit jak pro praktické 
vyučování žáků 8 základních škol, tak pro výuku žáků 1. ročníků  ISŠT . Učebna bude vybavena novými pracovními stoly, 
nářadím pro ruční zpracování materiálů - položky rozpočtu 3.3.1.27 - 3.3.1.49 a 3.3.1.63 - 3.3.1.68.  
Dalším krokem této KA bude rozšíření a modernizace vybavení učeben CNC obrábění, měření a diagnostiky motorových 
vozidel, pracoviště oboru karosář a pracoviště svářecí školy. 
Součástí modernizace učebny CNC bude vybavení učebny CNC soustruhem a 3D tiskárnou, gravírovacím a řezacím 
laserem a 3D CNC frézovacími stroji.  Aby proces modernizace mohl probíhat, je třeba provést nutné stavební úpravy, 
které jsou popsány v KA 11.  
Vybudování nové učebny měření a diagnostiky automobilů bude spočívat v pořízení výukového panelu vstřikovacího 
systému osobních automobilů,3D geometrie a zabudování zvedacího zařízení pro osobní automobily a s tím 
souvisejícími stavebními úpravami.  
Ruční nářadí a pracovní pomůcky pro toto pracoviště jsou popsány v rozpočtu v položkách 3.3.1.1 - 3.3.1.13. K uvedení 
nového zařízení do provozu bude třeba provést stavební úpravy popsané v KA 11.  Učebna bude doplněna učebními 
pomůckami vytvořenými v rámci tohoto projektu. 
Pracoviště oboru karosář bude dovybaveno moderními systémy pro vyrovnávání deformací a opravy deformací karoserií 
a ručním nářadím popsaným v položkách rozpočtu 3.3.1.14 - 3.3.1.26. Toto zařízení vhodně doplní stávající výukové 
pomůcky pro uvedený obor. 
Pracoviště svářecí školy bude modernizováno pořízením trenažéru svařování pro metody MIG/MAG a MMA, dále 
zdrojem pro řezání plazmou včetně hořáku s interface připojením a lineárním posuvem včetně pohonu. Pracoviště bude 
dovybaveno ručním nářadím a pracovními pomůckami zahrnutými v položkách rozpočtu 3.3.1.50 - 3.3.1.62. 
V rámci využití těchto učeben budou do této KA zapojeni nejen žáci  ISŠT, ale i žáci 8 partnerských základních škol. S 
pořízením moderních zařízení souvisí i odborné a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků SŚ i ZŠ, popsané v 
KA3 a KA15. 
Nově pojaté učebny umožní praktická cvičení žákům SŠ a budou sloužit i žákům ZŠ. 
Náklady na tuto KA zahrnují: 
nákup investičního vybavení 
poměrnou část platů a pojistného real. týmu 
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Výstup klíčové aktivity 
 
V rámci této aktivity budou vytvořena moderní pracoviště, která budou využívána žáky ZŠ i SŠ a atraktivní formou výuky 
přispějí  k motivaci žáků a prohloubení zájmu o technická povolání a zároveň zvýší kvalitu technického vzdělávání na 
ISŠT, zefektivní  využití stávajícího dosud místně roztříštěného vybavení  v souladu s nejmodernějšími trendy a 
požadavky zaměstnavatelů ve strojírenství a automobilovém průmyslu. 
Veškeré pořízené vybavení se přímo vztahuje k dané klíčové aktivitě a bude využíváno žáky ZŠ i SŠ při sdílení učeben 
pro povinnou výuku žáků ZŠ i pro pravidelnou odbornou výuku žáků SŠ. 

Zhodnocení klíčové aktivity 

V rámci této klíčové aktivity byla vytvořena moderní pracoviště a učebny, které jsou využívány žáky partnerských 
základních škol i žáky naší školy. Díky modernímu vybavení se výuka na těchto pracovištích stala atraktivnější, přispěla 
k motivaci žáků a prohloubení jejich zájmu o technická povolání, což se potvrdilo i vyšším počtem uchazečů o studium na 
naší škole pro příští školní rok.  Stávající vybavení jednotlivých pracovišť bylo doplněno o nejmodernější technologie, 
čímž splnilo i požadavky firem na výstupy absolventů jednotlivých oborů. Inovovány byly: učebna CNC obrábění, učebna 
diagnostiky automobilů, pracoviště oboru karosář, pracoviště svářecí školy, zřízena byla nová učebna ručního zpracování 
kovů. Veškerá pracoviště budou i nadále sloužit pravidelné  výuce žáků naší školy i žáků základních škol a také budou 
k dispozici pro technické kroužky, které škola nabízí nejen svým žákům, ale i veřejnosti. 
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Název klíčové aktivity 
KA2 
(KA 2) Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a 
spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání 

Popis realizace  
 
V rámci této klíčové aktivity bude pořízen drobný hmotný neinvestiční majetek. Učebna ke sdílené výuce technickým 
předmětům bude vybavena ručním nářadím a pracovními pomůckami popsanými v rozpočtu v položkách 3.3.1.27 - 
3.3.1.49. a 3.3.1.63 - 3.3.1.68. Spotřební materiál potřebný pro realizaci klíčových aktivit při sdílení učeben pro povinnou 
výuku žáků ZŠ zaměřenou na technické vzdělávání a rovněž pro realizaci volnočasových aktivit cílové skupiny v rámci 
projektu je uveden v rozpočtu v položce 3.3.4.  - 3.3.6. Obsah těchto aktivit je popsán v KA 12 a 13. Učebna měření a 
diagnostiky automobilů bude vybavena materiálem popsaným v položkách rozpočtu 3.3.1.1. -3.3.1.13. 
Pracoviště karosář bude vybaveno ručním nářadím popsaným v položce rozpočtu 3.3.1.14 - 3.3.1.26. 
Pracoviště svařovny bude vybaveno ručním nářadím popsaným v položkách rozpočtu 3.3.1.50 - 3.3.1.62 a materiálem 
popsaným v položce 3.3.2. 
Učebna CNC bude vybavena zařízením popsaným v položce 3.3.1.69 a materiálem položky 3.3.3 rozpočtu. 
Náklady na aktivitu: Nákup DHM, tvorba učebních pomůcek, poměrná část platů a pojistného realizačního týmu. 
 

Výstup klíčové aktivity 
 
Nově pořízený drobný hmotný neinvestiční majetek a spotřební materiál doplňuje funkčnost investičního vybavení a 
zajišťuje jeho plné využití. Využití povede k nasměrování zájmu žáků do oblasti technických povolání a zvýšení 
odborných kompetencí pedagogických pracovníků. Současně budou v rámci projektu vytvářeny nové učební pomůcky, 
které budou sloužit k názornější výuce jak pro žáky ZŠ, tak pro žáky ISŠT. Jedná se  o soubor 4 nově vytvořených 
didaktických pomůcek, které směřují do oblasti vzdělávání  oborů automechanik, lakýrník, karosář a obecného 
strojírenství. 
Nově vytvořenými produkty v rámci klíčové aktivity budou:  
1. řez přední nápravy osobního automobilu 
2. sada didaktických pomůcek pro obor automechanik (řez motoru 1,6 Octavia, funkční demonstrační řez motoru, 
zkušební zařízení na 7pólovou zásuvku, řez alternátoru)  
3. didaktická pomůcka pro výuku opravy karosérií  
4. didaktická pomůcka pro opravy laku karosérie 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 3 
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MI 06.43.10 - počet nově vytvořených/inovovaných produktů – 4 
 

Zhodnocení klíčové aktivity 

Nově pořízený neinvestiční majetek a spotřební materiál vhodně doplnil funkčnost investičního vybavení a zajistil jeho 
plné využití. Jedná se především o materiál, který je třeba pro práci s jednotlivými stroji, jež byly pořízeny z prostředků 
projektu, ale také o drobné nářadí a náčiní, které využívají žáci základních škol v pracovních dílnách a v kroužcích, tak i 
žáci naší školy při pravidelné výuce. 
Dále v rámci této klíčové aktivity byly vytvořeny učební pomůcky, které slouží k názornější výuce oborů automechanik, 
karosář, autolakýrník i pro žáky základních škol jako demonstrační pomůcky. Mezi tyto pomůcky patří: řez přední nápravy 
osobního automobilu, sada didaktických pomůcek pro obor automechanik, pomůcka pro výuku oboru karosář a pomůcka 
pro výuku opravy laku karoserií.   
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Název klíčové aktivity 
KA3 
(KA 3) Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v 
rámci projektu 

Popis realizace  

V rámci této aktivity se pedagogičtí pracovníci zúčastní proškolení k obsluze a používání strojů a zařízení pořízeného v 
rámci projektu. Jedná se o proškolení k obsluze trenažéru svařování pro metody MIG/MAG a MMA v rozsahu cca 4 
hodin, dále proškolení k obsluze a běžné údržbě CNC soustruhu, 3D tiskárny, gravírovacího a řezacího laseru, systému 
oprav deformací karoserií a plazmy, a to v rozsahu nutném pro plnohodnotné využívání zmíněných zařízení. 
Součástí této aktivity je i proškolení 6 pracovníků ISŠT v oblasti svařování plastů za sjednanou cenu 75.600,- Kč a další 
navazující vzdělávání popsané v KA 15, dalším nákladem je poměrná část platů a pojistného realizačního týmu. 

Výstup klíčové aktivity 
 
Výstupem této klíčové aktivity budou proškolení a dostatečně informovaní a motivovaní pedagogičtí pracovníci, kteří své 
znalosti a  dovednosti  následně budou trvale předávat žákům ZŠ a SŠ v rámci sdílení učeben pro povinnou výuku, v 
rámci volnočasových aktivit a v neposlední řadě i přímém vzdělávacím procesu na ISŠT. Konkrétně se jedná o zaškolení 
pro obsluhu nového CNC soustruhu, 3D tiskárny, gravírovacího a řezacího laseru, 3D CNC frézovacího stroje, 
výukového panelu vstřikovacího systému osobních automobilů, systému pro vyrovnávání deformací a oprav karoserií, 
obsluze trenažéru svařování. 
MI 07.41.65  - počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání – 6 
 

Zhodnocení klíčové aktivity 

V rámci této klíčové aktivity byli proškoleni pedagogičtí pracovníci, aby mohli obsluhovat a posléze i vyučovat obsluhu 
nových strojů a zařízení, aby měli dostatečné množství informací k provozu daných strojů, k bezpečnému užívání. 
Jednalo se o zaškolení k obsluze CNC soustruhu, 3D tiskárny, gravírovacího a řezacího laseru, 3D CNC frézovacího 
stroje, výukového panelu vstřikovacího systému osobních automobilů, systému pro vyrovnávání deformací a oprav 
karoserií a v neposlední řadě zaškolení k obsluze trenažéru svařování. 
Díky této klíčové aktivitě získali příslušní pedagogové – učitelé odborného výcviku i učitelé odborných předmětů nové 
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kompetence, díky kterým je výuka ucelenější a splňuje nejpřísnější požadavky ze strany zaměstnavatelů. 
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Název klíčové aktivity 
KA15  
(KA 11) Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj 
přírodovědného a technického vzdělávání 

Popis realizace  
 
Veškeré stavební úpravy budou prováděny v souvislosti s pořízením nového vybavení z prostředků projektu v klíčové 
aktivitě KA 1 A1a, kde je jednotlivě popsáno. 
Aby proces modernizace učebny CNC mohl probíhat, je třeba provést tyto nutné stavební úpravy: bude provedena 
nezbytná úprava elektroinstalace v podlahové části učebny, zabudování a upevnění nových strojů a následné uvedení 
podlahy do původního stavu tak, aby tato učebna vyhovovala hygienickým předpisům. 
Vybudování nové učebny měření a diagnostiky automobilů bude spočívat v pořízení výukového panelu vstřikovacího 
systému osobních automobilů,3D geometrie a zabudování zvedacího zařízení pro osobní automobily a s tím 
souvisejícími stavebními úpravami. K uvedení nového zařízení do provozu bude třeba provést úpravu vybudováním 
přívodu elektrické energie v podlahové části učebny, zabudování a upevnění nových strojů a následné uvedení podlahy 
do původního stavu, aby učebna splňovala veškeré hygienické požadavky a zároveň požadavky na bezpečnost práce. v 
rámci těchto úprav bude provedena stavební příprava pro položení elektroinstalace v podlahové části učebny spočívající 
ve vysekání, vytvoření průrazů a rýh pro položení ohebných elektroinstalačních trubek Vysekání a vyvrtání otvorů pro 
uchycení upevňovacích a pružících prvků strojů, následné uvedení podlahy do původního stavu  epoxydovým 
polymerem, vyrovnávací potěr zdiva, obnova malby po provedených stavebních úpravách. 
Nově pojaté učebny umožní praktická cvičení žákům SŠ a budou sloužit i žákům ZŠ. 
Zapojení a položení elektrických kabelů, rozvodnice, rozvaděče a zásuvek, zapojení a odzkoušení nově pořízeného 
vybavení.  Revize elektrických zařízení.   
Náklady na aktivitu: stavební práce, poměrná část platů a pojistného členů realizačního týmu 
 

Výstup klíčové aktivity 

V rámci této aktivity budou díky stavebním úpravám vytvořena moderní pracoviště, která budou využívána žáky ZŠ i SŠ a 
přispějí k motivaci žáků a prohloubení zájmu o technická povolání a zároveň zvýší kvalitu technického vzdělávání na 
ISŠT, zefektivní  využití stávajícího dosud místně roztříštěného vybavení  v souladu s nejmodernějšími trendy a 
požadavky zaměstnavatelů ve strojírenství a automobilovém průmyslu. 

Zhodnocení klíčové aktivity 
 V rámci této klíčové aktivity byly provedeny nutné stavební úpravy k tomu, aby se mohla vytvořit moderní funkční 
pracoviště a učebny, které jsou využívány žáky základních škol i žáky naší školy k pravidelné výuce. Vybavení, které bylo 
dříve rozprostřeno na několika místech, bylo soustředěno do moderních pracovišť a umožnilo mnohem efektivnější 
využití a výuku.  
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Název klíčové aktivity 
 KA7 
(KA 12) Sdílení učeben /dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ 
zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání 

Popis realizace  
 
Tato aktivita je zaměřena na sdílení odborných učeben a dílen pro povinnou výuku žáků ZŠ pravidelnou výuku žáků SŠ, 
zvláště v nově zřízených učebních a dílenských prostorách, které byly vybudovány v rámci KA1 a 2. 
Žáci 9. ročníků ZŠ se 8x ročně zúčastní praktického vyučování v rozsahu 6 h bloků v nově vybavených učebnách, které 
slouží jak k výuce technických oborů žáků ISŠT, tak splňuje veškeré požadavky pro motivační výuku žáků ZŠ. Pod 
vedením zkušených odborníků - lektorů z řad pedagogických pracovníků ISŠT a pedagoga ZŠ absolvují výuku v oblasti: 
základů ručního i strojního zpracování materiálů - včetně CNC obrábění, programování a konstruování výrobků, 
technologií oprav, údržby a diagnostiky motorových vozidel, nejmodernějších metod svařování, povrchových úprav 
různých materiálů. 
Obsahová náplň bude navazovat a rozvíjet ŠVP příslušné základní školy v oblasti praktického vyučování. 
Náklady na realizaci: výukový materiál, doprava a stravování žáků, poměrná část platů a pojistného členů realizačního 
týmu  
 
Výstup klíčové aktivity 
 
Výstupem této KA je navázání trvalé spolupráce ISŠT se ZŠ a motivace k technickým povoláním, rozšíření obsahu 
praktické výuky žáků ZŠ sdílením odborných učeben, podpora kurikulární reformy úpravou ŠVP příslušných ZŠ. 
Další výstup je podpora výuky žáků ISŠT a také spolupráce pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ za účelem úpravy 
školních vzdělávacích programů na základních školách. 
Na tuto klíčovou aktivitu navazují činnosti v KA15 - odborné exkurze žáků ZŠ i SŠ a vzdělávací programy pedagogických 
pracovníků u zaměstnavatelů. 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 8 
MI 07.41.14 - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání žáků celkem 800 - z toho: 440 žáků ZŽ, 360 žáků SŠ 
 

Zhodnocení klíčové aktivity 

Realizace této klíčové aktivity vedla k trvalému navázání vztahů se základními školami, k rozšíření obsahu praktických 
činností ve výuce žáků základních škol, což bylo podchyceno v jednotlivých ŠVP. Žáci 8.ročníků 8 partnerských 
základních škol se pravidelně 1xměsíčně zúčastnili výuky, při níž postupně prošli všechna pracoviště a seznámili se 
s obsahem výuky jednotlivých oborů naší školy. V rámci výuky na stávajících pracovištích se zúčastnilo celkem 2198 
žáků ZŠ a výuku v inovovaných učebnách absolvovalo 1569 žáků, což dohromady činí 3767 žáků, kteří prošli odbornými 
pracovišti naší školy v rámci povinné výuky. 
V této klíčové aktivitě byly zhodnoceny i výstupy ostatních klíčových aktivit, a to zvláště KA 1, KA 2, KA 3, KA 15, neboť 
veškeré vybavení pořízené z prostředků projektu a všechna pracoviště vybudovaná z prostředků projektu se využívala a 
nadále budou využívat pro potřeby našich žáků, ale i pro žáky základních škol při jejich výuce praktických činností. 
 
                       

Název klíčové aktivity 

KA8  
(KA 13) Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené 
na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ s využitím 
moderních učeben/dílen/laboratoří 

Popis realizace  
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Náplní této klíčové aktivity budou  technické workshopy v rámci volnočasových aktivit žáků ZŠ, které bude organizovat 
naše škola v prostorách našich dílen či učeben, vybudovaných z prostředků tohoto  projektu nebo v prostředí ZŠ s 
použitím vybavení zakoupeného z prostředků projektu, pokud to podmínky a vybavení dovolí. 
Činnost v těchto zájmových kroužcích bude obsahově vycházet z platných ŠVP základní školy. Předpokládáme činnost 3 
těchto zájmových technických kroužků s různým zaměřením dle zájmu žáků základních škol v rozsahu minimálně 32 
hodin v jednom kroužku za rok. 
Činnost v těchto kroužcích bude primárně zaměřena na rozvoj vztahu k technickým oborům a na rozvoj manuálních 
dovedností žáků. 
Náklady na tuto aktivitu: nákup materiálu na výuku, poměrná část platů a pojistného realizačního týmu. 

Výstup klíčové aktivity 
Výstupem této klíčové aktivity budou uskutečněné pracovní dílny, kterých se zúčastní žáci ZŠ v příslušném počtu  a 
frekvenci, a kteří tak získají širší povědomí o technickém vzdělávání a zvládnou základy některých profesí, což by mohlo 
posílit kladný vztah k technickým povoláním. Žáci tak mohou smysluplně využít svůj volný čas, což přispívá i k prevenci 
sociálně patologických jevů v této ohrožené skupině. 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 3 
MI 07.41.14 - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - žáků - 48 
 

Zhodnocení klíčové aktivity 

V rámci této klíčové aktivity probíhaly pravidelně technické kroužky na 3 základních školách  -  ZŠ Luže, ZŠ Javornického 
Vysoké Mýto a ZŠ Proseč pod vedením učitelů odborného výcviku naší školy – p. Jaroslava Pravce, Michala Buriana a 
Václava Pištory. Workshopy probíhaly v prostorách učeben pracovního vyučování příslušných základních škol za použití 
nářadí a materiálu, který byl pořízen z prostředků projektu. Kroužků se zúčastnili žáci z různých ročníků základních škol a 
obsah byl zaměřen na technické činnosti směřující k výrobě modelů letadel či jiných produktů, které si žáci nejen vyrobili, 
ale také odzkoušeli jejich funkčnost.   Monitorovací indikátory byly naplněny. Ze strany žáků je velký zájem o pokračování 
činnosti těchto kroužků, aby mohli dále rozvíjet dovednosti a znalosti, které získali. 
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Název klíčové aktivity 
 KA10 
(KA 15) Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního 
rozvoje 

Popis realizace  
 
V návaznosti na činnosti v aktivitě KA 12 žáci absolvují 2 odborné exkurze ve firmách v ČR - dle aktuálních možností a 
nabídky. Předpokládáme návštěvy ve firmách: ESAB Vamberk, Techmania Liberec, Škoda Plzeň, Hyundai Nošovice, 
Škoda Kvasiny, při kterých se zorientují v reálných podmínkách výroby, nahlédnou do problematiky technických profesí a 
seznámí se s historickým vývojem techniky a technických povolání. Místo návštěvy konkrétní firmy bude vždy zvoleno na 
základě zájmu příslušné základní školy. Za doprovodu učitelů ZŠ a lektora ISŠT tak poznají i reálné prostředí firem.  
V souvislosti s touto aktivitou a za účelem posílení odborných kompetencí se pedagogové ZŠ a SŠ zúčastní  
vzdělávacího programu  ve vybraných firmách a institucích disponujících nejnovějšími technologiemi ve strojírenství a 
automobilovém průmyslu.  Jedná se o ucelený vzdělávací program ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec a 
firmou FORMPLAST Purkert. V 1. fázi pedagogičtí pracovníci absolvují seminář zaměřený na  doplňkové technologie při 
výrobě plastů na katedře strojírenské technologie - sváření kovů a plastů na TU Liberec a následně se seznámí s 
nejmodernější technologií výroby plastů ve výrobním provozu firmy FORMPLAST. Závěrečná fáze bude spočívat v e-
learningové formě konzultací k danému tématu dle aktuálních potřeb cílové skupiny. 
Náklady na aktivitu: doprava, stravné, ubytování, vstupné, poměrná část platů a pojistného členů realizačního týmu. 
 

Výstup klíčové aktivity 
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Výstupem této aktivity bude systém spolupráce se zaměstnavateli, kteří se výrazně zapojí do motivace žáků pro studium 
technických oborů a pedagogů pro celoživotní vzdělávání. Protože tyto aktivity budou průběžné - od počátku až do konce 
projektu - a podílet se na nich budou cílové skupiny i představitelé zaměstnavatelů, bude výstupem závěrečná evaluační 
zpráva. 
MI 07.41.65  - počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - 44 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 1 
MI 07.41.14 - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - žáků – 440 
 

Zhodnocení klíčové aktivity 

V rámci této klíčové aktivity se žáci 8 partnerských základních škol zúčastnili v každém školním roce v průběhu celého 
projektu 2 exkurzí do firem či jiných zařízení, která souvisí s technickým vzděláváním. Navštívili Přečerpávací elektrárnu 
Dlouhé Stráně, firmu TPCA Kolín, Škoda Auto Kvasiny, Techmania Plzeň. Dále proběhlo vzdělávání 44 pedagogických 
pracovníků základních škol a naší školy v oblasti výroby a svařování plastů a některých vybraných pedagogů naší školy 
v obsluze zakoupených strojů a zařízení, které jsou využívány ve výuce. Byla zpracována závěrečná evaluační zpráva o 
systému spolupráce školy se zaměstnavateli. Monitorovací indikátory byly naplněny. 
 

 

 
Část 3 - Monitorovací indikátory 

Kód indikátoru Název Plánovaná hodnota/dosažená hodnota 
kumulativně od začátku realizace projektu 

07.41.14 
Počet podpořených osob 
v počátečním vzdělávání 
celkem - žáků 

1288 /1835 

07.41.65 
Počet podpořených osob 
- pracovníků v dalším 
vzdělávání 

 50 /83 

07.41.20 
Počet podpořených osob 
- poskytovatelé služeb 

 15 /15 

06.43.10 
Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
produktů 

1 /1  

 


