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Individuálne alebo skupinové
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Typ metodického nástroja
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2.1 ADMINISTRATÍVNE POSTUPY
2.1.1 Spracovanie pošty
LO2: Vie správne triediť prichádzajúcu poštu
Spracovanie prichádzajúcej pošty
Po dokončení tohto cvičenia, budú účastníci schopní:
1. Prebrať, skontrolovať a roztriediť prichádzajúce zásielky
2. Identifikovať a vhodne spracovať nevyžiadanú poštu
3. Identifikovať a vysporiadať sa s podozrivými zásielkami
4. Vhodne usporiadať prichádzajúcu poštu, roztriediť ju
a rozdistribuovať adresátom
5. Zaznamenať prichádzajúcu poštu
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

Prichádzajúca pošta
1. Účastníci pracujú v dvoj alebo trojčlenných skupinách. Do
každej skupiny dostanú 15-16 kusov prichádzajúcej pošty. Ich
úlohou je roztriediť poštu do skupín (majú prísť na to, čo majú
niektoré listy spoločné, napr. faktúry, pozvánky,...). Nasleduje
diskusia v celej skupine o kritériách, podľa ktorých zásielky
roztriedili.
2. Následne celá skupina diskutuje o tom, ako naložiť z každou
zo zásielok – či ju odovzdať, komu, či ju otvoriť,
aký distribučný systém je vhodný pre rozličné typy a veľkosti
organizácií.
3. Opäť v malých skupinách, účastníci majú vymyslieť, aký
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Cvičenie sprevádza

systém by použili na zaznamenávanie pošty. Potom sa má
celá skupina zhodnúť na spoločnom systéme jej
zaznamenávania a následne majú vytvoriť nástroj na
zaznamenávanie.
4. V malých skupinách s použitím vytvoreného nástroja
zaznamenajú poštu.
5. Tréner dá do každej skupinky 3 listy, ktoré sa z rôznych
dôvodov vrátili ako nedoručené a účastníci budú diskutovať,
ako by s nimi naložili.
1.16 doručených zásielok do každej skupiny, vytvorených trénerom
a vložených do nezalepených obálok (môže ísť aj o fotokópie
skutočných listov). Aby sme zabezpečili rozmanitosť a možnosť triediť
zásielky – tu sú návrhy:
1. Faktúra za služby
2. Faktúra za predplatené časopisu
3. Nevyžiadaná pošta – preddavková faktúra za služby, ktoré si
spoločnosť neobjednala
4. Časopis adresovaný manažérovi
5. Pozvánka na konferenciu – bez špecifického adresáta
6. Reklamné letáky na účtovný softvér
7. Faktúra za elektrinu
8. List s poďakovaním adresovaný manažérovi
9. Faktúra za poistenie vozidiel – veľmi vysoká finančná čiastka
10. Noviny
11. Špecificky adresovaná pozvánka na konferenciu
12. Ponuka služieb - účasť vo výberovom konaní
13. Bankový výpis
14. List adresovaný inej spoločnosti (omylom doručený)
15. Podozrivý balíček (zahraničný odosielateľ, bez známky a
pečiatky pošty)
16. Dôverný list adresovaný manažérovi
3 nedoručené listy
1. Neexistujúci adresát (nesprávna adresa)
2. Adresát nezastihnutý (v prípade zásielky, ktorá musí byť
podpísaná alebo vyzdvihnutá na pošte do určitého času)
3. „Uvedená osoba u nás nepracuje“ (nesprávne meno)

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).

Riešenie

Iné komentáre pre trénera

1

Systém zaznamenávania zásielok – tréner môže použiť vzor tlačiva
„kniha došlej pošty“ 1.Môže navrhnúť excelovskú tabuľku –
a poskytnúť účastníkom príklad, ako ju správne vyplniť.
Riešenie – triedenie pošty
Spôsob triedenia zásielok nie je dôležitý, tréner nezadá účastníkom
počet skupín, do ktorých majú poštu roztriediť. Mal by to nechať na
nich, preto môže byť riešenie rôzne.
Kniha došlej pošty (napr. v MS Excel):
- Mala by obsahovať aspoň nasledovné stĺpce –
o poradové číslo zásielky
o dátum doručenia
o kto zásielku podpísal (ak to bolo potrebné)
o adresát
o odosielateľ
o typ (obsah alebo predmet)
o komu bola zásielka odovzdaná(osoba alebo oddelenie
– v prípade veľkých spoločností)
- Zvláštnu pozornosť treba venovať spôsobu, ako účastníci vypĺňajú
záznamy (informácie musia byť presné a kompletné a v správnej
miere detailu).

V niektorých krajinách, napr. na Slovensku sa predávajú v špecializovaných obchodoch a niektoré spoločnosti ich používajú
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