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Komunikačné kanály voči zamestnancom: gremiálne porady, pracovné porady PZ, OZ a NZ, informačné emaily, intranet, interné pripomienkové konanie 

Externé komunikačné kanály voči externým zainteresovaným stranám: webové sídlo školy, informačná tabuľa vo vstupnej hale, zasadnutia Žiackej rady, zasadnutia Rodičovskej rady, triednické hodiny so žiakmi, zasadnutia Rady školy, internet, 

informačné e-maily 
 

 

PZ - pedagogický zamestnanec, pedagogickí zamestnanci 

OZ - odborný zamestnanec, odborní zamestnanci 

Fáza/ 

krok 
Komunikačná aktivita 

Komunikačný 

nástroj 

Cieľová 

skupina 
Zodpovedný 

Spolupracujúca 

strana 
Termín do Dopad/efekt/výstup Overenie efektívnosti 

Plánované 

náklady 

Skutočné 

náklady 

 
Model CAF a jeho využitie 

v stredných školách 
školenie manažment riaditeľ školy 

externý školiteľ 

CAF centra pri 

ÚNMS SR 

26. – 27. marec 

2019 
zabezpečenie podpory zapojenia sa do NP osvedčenie 

bezplatne – 

z operačného 

programu 

bezplatne – 

z operačného 

programu 

 

Informatívne stretnutie k NP 

„Zavedenie systému hodnotenia 

kvality (model CAF)“ 

stretnutie manažment riaditeľ školy 

zamestnanci Odboru 

kvality 

a projektového 

riadenia  ÚNMS SR 

september 2019 
zabezpečenie podpory vedenia školy 

zapojenia sa do NP 

zapojenie sa do výzvy NP prihláškou – list štatutára 

o záväznom rozhodnutí implementácie modelu CAF 

s podporou úradu 

bezplatne – 

z operačného 

programu 

bezplatne – 

z operačného 

programu 

1/1 

Realizácia informatívneho vstupu 

k NP „Zavedenie systému 

hodnotenia kvality (model CAF)“ 

pre manažment  

školenie manažment 
garant 

CAF tímu 
externý školiteľ 

január 

2020 

zabezpečenie podpory zamestnancov školy 

pri implementácii NP „Zavedenie systému 

hodnotenia kvality (model CAF)“ 

prijatie rozhodnutia o absolvovaní postupov zameraných 

na zabezpečenie účasti 

bezplatne – 

z operačného 

programu 

bezplatne – 

z operačného 

programu 

2/1 Model CAF 2013 a samohodnotenie školenie 
členovia 

CAF tímu 

garant 

CAF tímu, 

metodik 

CAF tímu 

externý školiteľ 
28. február 

2020 

vyškolení členovia CAF tímu pripravení na 

proces samohodnotenia 

prezenčná listina, fotografie, GDPR formulár, dotazníky 

spokojnosti a menovaní vlastníci kritérií a subkritérií 

Zdieľaný priečinok U:\skolenia\17_18_02_2020 

bezplatne – 

z operačného 

programu 

bezplatne – 

z operačného 

programu 

2/2 
Modelovanie procesov verejnej 

správy 
workshop 

vlastník  

kritéria 5 
člen tímu 

externý školiteľ 

CAF centra pri 

ÚNMS SR 

11. marec 2020 

18. marec 2020 

vlastník kritéria 5 v samohodnotiacej správe 

pripravený na proces samohodnotenia 

prezentácia získaných vedomostí a zručností členom 

CAF tímu na stretnutí tímu 

bezplatne – 

z operačného 

programu 

bezplatne – 

z operačného 

programu 

2/3 
Získanie spätnej väzby od 

zainteresovaných strán 
školenie 

vlastník  

kritéria 2 
člen tímu 

externý školiteľ 

CAF centra pri 

ÚNMS SR 

24. marec 2020 
vlastník kritéria 2 v samohodnotiacej správe 

pripravený na proces samohodnotenia 

prezentácia získaných vedomostí a zručností členom 

CAF tímu na stretnutí tímu 

bezplatne – 

z operačného 

programu 

bezplatne – 

z operačného 

programu 

2/4 
Model CAF – model komplexného 

manažérstva kvality 

inhouse 

školenie 
zamestnanci 

garant 

CAF tímu, 

metodik 

CAF tímu 

externý školiteľ 
25. marec 

2020 

zabezpečenie podpory zamestnancov školy 

pri implementácii NP „Zavedenie systému 

hodnotenia kvality (model CAF)“ 

prezenčná listina, fotografie   

3/1 Tvorba Akčného plánu zlepšovania školenie 
členovia 

CAF tímu 

garant 

CAF tímu, 

metodik 

CAF tímu 

externý školiteľ 1. júl 2020 
vyškolení členovia CAF tímu pripravení na 

proces tvorby akčného plánu zlepšovania 

prezenčná listina, fotografie, GDPR formulár, dotazníky 

spokojnosti 

Zdieľaný priečinok U:\skolenia\01_07_2020 

bezplatne – 

z operačného 

programu 

bezplatne – 

z operačného 

programu 

3/2 

Zvyšovanie kvality organizácie 

zapájaním zamestnancov (Model 

RESPECT - 7 princípov budovania 

angažovanosti zamestnancov) 

inhouse 

školenie 

členovia 

CAF tímu 

garant 

CAF tímu, 

metodik 

CAF tímu 

externý školiteľ 

CAF centra pri 

ÚNMS SR 

november 2020 

zabezpečenie podpory zamestnancov školy 

pri implementácii NP „Zavedenie systému 

hodnotenia kvality (model CAF)“ 

prezenčná listina, fotografie, zamestnanci zapojení do 

zvyšovania kvality organizácie 
  

3/3 

Mentoring v školskom prostredí ako 

podpora kolegiálneho učenia a 

adaptačného vzdelávania 

školenie 
manažment 

zamestnanci 

garant 

CAF tímu, 

metodik 

CAF tímu 

externý školiteľ 

ProSchool, s. r. o. 
november 2020 

efektívnejšie vedenie organizácie, 

skvalitnenie komunikácie vodcov 

s ostatnými zamestnancami, 

vyškolení vodcovia  

prezenčná listina, vyplnené pracovné listy, vyplnené 

cvičné testy, vyplnený záverečný test,, 

osvedčenia/certifikáty. 

=1125,-€ =1125,-€ 

4/1 Externá spätná väzba modelu CAF 
email  

online školenie 

členovia 

CAF tímu 

garant 

CAF tímu, 

metodik 

CAF tímu 

externý školiteľ 

10., 15., 17. 

december 

2020 

získanie povedomia o základných 

náležitostiach týkajúcich sa účasti v súťaži, 

vyškolení členovia CAF tímu 

počet rozposlaných pozvánok 

potvrdzujúce maily členov tímu o zúčastnení sa na 

školení,  

počet účastníkov školenia z radov členov CAF tímu, 

prezenčná listina, dotazníky spokojnosti, potvrdzujúce 

maily o registrácii na online školenie, fotografie, prtscr 

obrazovky pc 

Prihlásenie školy na hodnotenie Externej spätnej väzby 

bezplatne – 

z operačného 

programu 

bezplatne – 

z operačného 

programu 
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NZ - nepedagogický zamestnanec, nepedagogickí zamestnanci 

PZ + OZ + NZ - zamestnanci 
PK - predmetová komisia 
RŠ - Rada školy 

RR - Rodičovská rada 
ŽŠR - Žiacka školská rada 

OŠMŠ Úradu BSK - Odbor školstva, mládeže a športu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 
 

V Bratislave 31. januára 2020 
 

 

Vypracoval: Ing. Andrea Kuncová  Schválil: Ing. Iveta Šafránková 

 metodik CAF tímu   garant CAF tímu 

 


