Příklad správného (validního) záznamu:
Jiří;Frk;20.9.1990;Šumperk;Šumperk;Lidická;449;5;B;78701;Ing.;Ph.D.;1.10.2016;1.11.2016;test@test.cz;605442244;1.12.2015;POHMUZI;TPZAMCI;VZISC
ED1-2;PBOBP;SENEZS;SPVS;ZNMIG|ZNZP|ZNOZO;;SPUUP|SPUPV|SPUKV|SPUZAM|SPUOPZ|SPUSP|SPUSPU|DOYEI|OVZPD|OVZPD3;

Validní záznam vytvoříme za pomoci následujících údajů v tabulkách.
Řádky v níže uvedené tabulce jsou sloupce v tabulce csv souboru. Názvy sloupců v souboru pro import mohou být odlišné např.
bez diakritiky, zkratkovitě:
Pole

Poznámka

Příklad
hodnoty
Jiří
Frk
20.9.1990

Povinná
položka
Ano
Ano
Ano

Jméno
Příjmení
Datum narození

Požadovaný formát zápisu d.m.rrrr

Šumperk
Šumperk
Lidická
449
5
B

Ano

Ano

Požadovaný formát zápisu d.m.rrrr

78701
Ing.
Ph.D.
1.10.2016

Datum nesmí obsahovat mezery.
Požadovaný formát zápisu xxx@yyy.cz (bez háčků, čárek a mezer).

test@test.cz

Datum nesmí obsahovat mezery.
Obec
Část obce
Ulice
Číslo popisné
Číslo orientační
Znak čísla
orientačního
PSČ
Titul před
Titul za
Datum výstupu z
projektu
E-mail

V případě, že adresa neobsahuje ulici, ponechte prázdné.

Ano
Ano

Telefon
Datum vstupu do
projektu

Požadovaný formát zápisu XXXXXXXXX (9 číslic bez mezer) nebo v mezinárodním 605442244
formátu +420XXXXXXXXX (mezinárodní předvolba a 9 číslic bez mezer).
+420605442244
Požadovaný formát zápisu d.m.rrrr
1.12.2015
Ano
Datum nesmí obsahovat mezery.

Legenda k hodnotám sloupce Kardinalita (Zkratka / Název / Popis):
•R / Required / právě 1 položka - povinná položka
•O / Optional / 0 až 1 položka
•OTM / OneToMany / 1 až N položek - povinná položka
•ZTM / ZeroToMany / 0 až N položek
Pole
Podle pohlaví
Podpořená osoba může patřit
pouze do jedné z vymezených
skupin.
Podle postavení na trhu práce

Podpořená osoba může patřit
pouze do jedné z vymezených

Kardinalita Hodnota Poznámka
R
POHMUZI muži
POHZENY ženy

Příklad hodnoty
POHZENY

R

TPZAMCI

TPZAMCI zaměstnanci

TPOSVC

včetně žen na mateřské dovolené, které byly
před nástupem této dovolené zaměstnány
osoby samostatně výdělečně činné

skupin. V případě souběhu se
uvádí převažující charakteristika.
TPRODI

TPDNEZ

TPNEZ
TPNEAK

včetně žen na mateřské dovolené, které byly
před nástupem této dovolené osobami
samostatně výdělečně činnými
osoby na rodičovské dovolené, které byly před
nástupem této dovolené zaměstnány nebo
samostatně výdělečně činné
dlouhodobě nezaměstnaní, registrovaní na Úřadu
práce ČR
Osoby mladší 25 let se považují za dlouhodobě
nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost trvá
více než 6 měsíců nepřetržitě; ostatní osoby jsou
dlouhodobě nezaměstnané, pokud jejich
nezaměstnanost trvá nepřetržitě déle než 12
měsíců.
nezaměstnaní – ostatní, registrovaní na Úřadu
práce ČR
neaktivní osoby, které nejsou v procesu
vzdělávání nebo odborné přípravy
Osoba je považovaná za neaktivní, když není
zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná na
Úřadu práce ČR (jako uchazeč o zaměstnání).
včetně matek na mateřské dovolené a osob na
rodičovské dovolené, které nebyly před nástupem
této dovolené ani zaměstnány, ani nepatřily mezi
osoby samostatně výdělečně činné. Včetně osob
pobírajících invalidní důchod a osob pobírajících
starobní důchod, které nepatří ani do kategorie
zaměstnanci, ani do kategorie osob samostatně

výdělečně činných a nejsou registrované na Úřadu
práce ČR
TPNEAKO neaktivní osoby - ostatní

Podle nejvyššího dosaženého
vzdělání
Podpořená osoba může patřit
pouze do jedné z vymezených
skupin.

R

Osoba je osoba považovaná za neaktivní, když
není zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná
na Úřadu práce ČR (jako uchazeč o zaměstnání).
VZ0
bez vzdělání a jinde neuvedené
VZISCED1-2
VZISCED1- 1. stupeň základní školy nebo 2. stupeň základní
2
školy či 1. - 4. ročník 8letých gymnázií či
konzervatoře anebo 1. - 2. ročník 6letých
gymnázií, tj. osoby s primárním (ISCED 1) nebo
nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním
„ISCED 1 - 2“ pokrývá nedokončené základní
vzdělání až střední vzdělání bez maturity i
výučního listu praktické jednoleté.
VZISCED3- středoškolské, maturita či vyučení anebo
4
pomaturitní studium, tj. osoby s vyšším
sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním
(ISCED 4) vzděláním
„ISCED 3 - 4“ pokrývá střední vzdělání bez
maturity i výučního listu praktické dvouleté až
pomaturitní a nástavbové studium.
VZISCED5- vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorské
8
studium, tj. osoby s terciárním (ISCED 5 až 8)
vzděláním

Podle přístupu k bydlení

O

PBOBP

SENEZS
SEPOS
SEVES

Jedná se o osoby, jejichž bydlení je nejisté nebo
neodpovídá standardům bydlení v daném
prostředí (z důvodu chudoby, zadlužení,
provizorního charakteru ubytování, blížícího se
propuštění z instituce, pobytu bez právního
nároku, apod.), osoby v ubytovacím zařízení pro
bezdomovce, osoby spící venku (bez střechy) –
„na ulici“ / bez přístřeší, a tudíž potřebují
speciální pomoc v procesu začlenění se na trhu
práce.
osoby působící v neziskovém sektoru
SENEZS
osoby působící v podnikatelském sektoru
osoby působící ve veřejném sektoru

SPVS

zaměstnanci

Podpořená osoba patří či nepatří
do vymezené skupiny.

Podle sektoru ekonomiky, v němž O
je osoba ekonomicky aktivní

Vyplňují pouze osoby zaměstnané
a OSVČ. Podpořená osoba může
patřit pouze do jedné z
vymezených skupin. V případě
působení v různých sektorech se
vybírá ten, který převažuje.
Podle specifikace působení ve
O
veřejném sektoru

"ISCED 5 - 8" pokrývá vyšší odborné vzdělání až
vysokoškolské doktorské vzdělání (včetně vzdělání
uvedeným stupňům odpovídajícího).
osoby bez přístřeší nebo osoby vyloučené z
PBOBP
přístupu k bydlení

•ministerstva,

SPVS

•ústředního správního úřadu,
Vyplňují pouze osoby působící ve
veřejném sektoru. Podpořená
osoba patří či nepatří do
vymezené skupiny.

Podle typu znevýhodnění**

•některého z ostatních správních úřadů nebo
•územních samosprávných celků,

ZTM

ZNMIG

Podpořená osoba může patřit do
více vymezených skupin (příp. do
žádné).
** Citlivé údaje - účastník může
odmítnout je poskytnout.

ZNZP

kteří nevykonávají výhradně pomocné, servisní
nebo manuální práce (tzv. obslužné činnosti)
nebo kteří neřídí pouze výkon takových prací
migranti; osoby, které jsou původem cizinci;
ZNMIG|ZNZP|ZNOZO
menšiny (včetně marginalizovaných společenství
jako jsou Romové)
Cizinci žijící na území ČR (s i bez povolení k
trvalému pobytu; účastníci, kteří pocházejí z
území mimo ČR, náleží do některé z menšin či
potřebují speciální pomoc na trhu práce kvůli
jazyku či jiným kulturním problémům. V ČR jsou
národnostní menšiny uvedeny výčtem v článku 3
statutu Rady vlády pro národnostní menšiny.
(Jedná se o celkem 14 menšin: běloruskou,
bulharskou, chorvatskou, maďarskou, německou,
polskou, romskou, rusínskou, ruskou, řeckou,
slovenskou, srbskou, ukrajinskou, vietnamskou).
osoby se zdravotním postižením
Do kategorie osob se zdravotním postižením patří
v souladu s § 67 zákona č. 435/2004 Sb. fyzické
osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení
uznány a) invalidními ve třetím stupni, b)
invalidními v prvním nebo druhém stupni, c)

ZNOZO

zdravotně znevýhodněnými. Do této kategorie
patří také fyzické osoby, které byly uznány
Úřadem práce ČR zdravotně znevýhodněnými, a
rozhodnutí nepozbylo platnosti. V případě
projektů týkajících se škol a školských zařízení se
nad rámec výše uvedeného zdravotně postiženými
účastníky rozumí také děti, žáci a studenti se
zdravotním postižením dle § 16 zákona č.
561/2004 a vyhlášky č. 73/2005, kteří potřebují
speciální pomoc při vzdělávání kvůli svému
znevýhodnění.
osoby s jiným znevýhodněním

Jedná se o osoby s jiným znevýhodněním, které
kvůli svému znevýhodnění čelí sociálnímu
vyloučení (např. osoby po výkonu trestu, osoby
ohrožené závislostí, osoby s nedokončeným 1.
stupněm základní školy atd.). Jedná se o osoby,
jejichž bydlení je nejisté nebo neodpovídá
standardům bydlení v daném prostředí (z důvodu
chudoby, zadlužení, provizorního charakteru
ubytování, blížícího se propuštění z instituce,
pobytu bez právního nároku, apod.), osoby v
ubytovacím zařízení pro bezdomovce, osoby spící
venku (bez střechy) – „na ulici“ / bez přístřeší, a
tudíž potřebují speciální pomoc v procesu
začlenění se na trhu práce.
Skupina položek "podle osob sdílejících stejnou domácnost" je v současné verzi monitorovacích listů skryta, sběr těchto
dat nebude nadále probíhat.
ZTM
OSSD1
osoby žijící v domácnosti, jejíž žádný člen není OSSD1|OSSD2|OSSD3
zaměstnaný

Podle osob sdílejících stejnou
domácnost

OSSD2

osoby žijící v domácnosti, jejíž žádný člen není
zaměstnaný a jejímiž členy jsou i vyživované děti

Vyživované děti jsou všechny osoby mladší 18 let
a osoby ve věku 18 – 24 let, které jsou
Podpořená osoba může patřit do
ekonomicky závislé na svých rodičích.
více vymezených skupin (příp. do
OSSD3
osoby žijící v domácnosti, mezi jejímiž členy jsou
žádné).
pouze jedna dospělá osoba a vyživované děti
Položka „Vazba na vymezené území“ se v IS ESF 2014+ neevidují.
Ukončení účasti osoby v projektu se eviduje v poslední části charakteristik účastníka.
Podle situace po ukončení účasti v projektu
SPUUP
osoby, které se po svém zapojení do projektu nově zaregistrovaly na Úřadu práce ČR
SPUPV
osoby nově zapojené do procesu vzdělávání/odborné přípravy
SPUKV
osoby, které po svém zapojení do projektu získaly kvalifikaci
SPUZAM osoby původně nezaměstnané nebo neaktivní, které jsou nově zaměstnané nebo OSVČ
osoby, podpořené z projektu v rámci investiční priority 1.5 OPZ, které obdržely závaznou nabídku zaměstnání, dalšího
SPUOPZ vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy
DOYEI
osoby, které dokončily program podporovaný v rámci investiční priority 1.5 OPZ
SPUSP
osoby, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti sociálního podnikání
SPUSPU osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel
SPUINU osoby, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel
OVZPD
osoby využívající zařízení péče o děti předškolního věku
OVZPD3 osoby využívající zařízení péče o děti do 3 let

