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2.1 ADMINISTRATÍVNE POSTUPY
2.1.1 Spracovanie pošty
LO1: Vie opísať postup, akým organizácia spracováva prichádzajúcu
a odchádzajúcu poštu
Identifikovanie firemnej politiky
Po dokončení tejto prípadovej štúdie, budú účastníci schopní:
1. Porozumieť zmyslu existencie firemnej politiky týkajúcej sa
prichádzajúcej pošty
Individuálne
Skupinové
Písomné cvičenie
Analýza videa
Simulácia
Výber z viacerých možností
Skupinové cvičenie s kartami
Cvičenie s použitím ICT
Hranie rolí
Skupinová diskusia
Prípadová štúdia
Kreatívna skupinová práca

Popis cvičenia

Prípadová štúdia reprezentuje pracovný deň osobnej asistentky. Na
základe tohto popisu by študenti mali byť schopní porozumieť a
popísať firemnú politiku týkajúcu sa prichádzajúcej pošty.

Cvičenie sprevádza

1.Prípadová štúdia

Riešenie
Iné komentáre pre trénera

Priložené
-
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Prípadová štúdia
Pani Mária Nováková pracuje ako administratívna pracovníčka vo farmaceutickej spoločnosti. Dnes je
1.9.2011 a do práce prišla o 07:45, o pätnásť minút skôr ako obvykle. Prvú vec, čo zvyčajne po príchode
do práce urobí ,je, že skontroluje poštu, ktorá zvyčajne býva doručená do P.O.BOX-u spoločnosti medzi
7. a 8. hodinou ráno.
P.O.BOX je 5 minút chôdze od kancelárie. Mária sa rozhodla chvíľu počkať, aby sa ubezpečila, že pošta už
bude doručená. Medzitým si otvorila elektronickú knihu pošty, do ktorej bude zaznačovať prichádzajúcu
poštu a zo šuplíka vybrala pečiatku.
Približne o 08:15 Mária vyzdvihla z P.O.BOX-u 12 obálok. Vrátila sa do kancelárie a skontrolovala, či sú
všetky adresované spoločnosti a že tam nie je žiadna súkromná pošta. V skutočnosti, jeden z listov bol
adresovaný jednému z jej kolegov, tak ho odložila bokom. Takisto tam bol dôverný list určený Máriinmu
nadriadenému. Tiež ho odložila bokom.
Mária otvorila všetky ostatné zásielky, označila ich príslušnou pečiatkou a vyplnila údaje (dátum
doručenia, odovzdané komu a pod. ). Všetky opečiatkované dokumenty následne odkopírovala a kópie
založila do príslušného zakladača pre kontrolu. Potom začala vypĺňať elektronickú knihu pošty
a následne rozdistribuovala všetky zásielky vrátane súkromnej.
O deviatej hodine prišiel do práce Máriin nadriadený, ktorému odovzdala dôvernú zásielku.
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Riešenie
Firemnú politiku týkajúcu sa prichádzajúce pošty možno zosumarizovať nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrolovať schránku na dennej báze
Oddeliť súkromné a dôverné zásielky
Otvoriť ostatné zásielky
Opečiatkovať ich príslušnou pečiatkou
Odkopírovať opečiatkované položky a kópie založiť do príslušného zakladača
Zaznamenať poštu
Rozdistribuovať opečiatkované zásielky rovnako, ako aj súkromnú a dôvernú poštu

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za
akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

