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Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ 
 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu  

 

           

 Š K O L E N I E 
Model CAF a samohodnotenie 
SOŠ Pruské  

 
   

Termín konania Miesto konania Cieľová skupina 

11.-12.02.2020 
Stredná odborná škola Pruské  

018 52 Pruské 294 
Garant, metodik, 

členovia CAF tímu 

 

Kľúčové obsahové zameranie školenia: 
 predstavenie modelu CAF a jeho implementácie, 
 výklad modelu CAF na úrovni kritérií a subkritérií, 
 výklad panelov bodového hodnotenia, 
 proces zlepšovania v modeli CAF 
 
Školiteľ: Ing. Pavel Večeřa 
 
 

Požiadavky na účastníkov školenia: Prosíme účastníkov školenia, aby si pred školením 
preštudovali príručku modelu CAF, ktorá je verejne dostupná na webovej stránke ÚNMS SR 
(http://www.unms.sk/swift_data/source/dokumenty/kvalita/2014/caf/Prirucka_CAF_2013.pdf) 

  

 

! 

http://www.unms.sk/swift_data/source/dokumenty/kvalita/2014/caf/Prirucka_CAF_2013.pdf
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Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ 
 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu  

 

Program školenia  
 

1. deň (11.02.2020):  

09.00 – 09.15 Úvod 

09.15 – 10.45 Predstavenie, filozofia modelu CAF, jeho poslania a možných prínosov pre organizáciu 

10.45 – 11.00 Prestávka  

11.00 – 13.00 Prezentácia cyklu implementácie (charakteristika jednotlivých krokov) 

 Predpokladové kritériá (logika, výklad, väzby, cvičenie k samohodnotiacej správe, slovné  

 hodnotenie) 

13.00 – 13.30 Obed  

13.30 – 15.15 Výsledkové kritériá (logika, výklad, väzby, cvičenie k samohodnotiacej správe, slovné hodnotenie) 

15.15 – 15.30 Prestávka  

15.30 – 17.00 Spôsob kvantitatívneho (bodového) hodnotenia modelu 

17.00 – 17.30 Zhodnotenie 1. dňa školenia 

 

2. deň (12.02.2020):  

09.00 – 09.45 Rekapitulácia 1.dňa 

09.45 – 10.45 Filozofia, štruktúra a obsah samohodnotiacej správy  

10.45 – 11.00 Prestávka  

11.00 – 13.00 Obsah a požiadavky na spracovanie jednotlivých kritérií do samohodnotiacej správy. 

 Interaktívny workshop – prípadová štúdia vybraného predpokladového kritéria samohodnotiacej 

 správy vrátane bodového hodnotenia 

13.00 – 13.30 Obed  

13.30 – 15.15  Interaktívny workshop – prípadová štúdia vybraného výsledkového kritéria samohodnotiacej  

 správy vrátane bodového hodnotenia 

15.15 – 15.30 Prestávka  

15.30 – 17.00 Priebeh interného posúdenia 

 Korekcie samohodnotiacej správy 

 Simulácia interného posúdenia 

17.00 – 17.30 Záverečná riadená diskusia  

   

 

 

 


