
 

 

Název školy Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

Kód oboru vzdělání 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika 

Název: Základy administrativy 2 Název anglicky: Office work 2 

Kód modulu: ZAD2/REI Forma vzdělávání: denní 

Rozsah modulu: 26 hodin (13P/13S) 

2 h/týdně 

Vyučující: Bc. Hana Reismüllerová 

Vstupní podmínky: Absolvování Základy 

administrativy 1 

Platnost modulu 

od: 

1. 9. 2012 

Doporučené 

období 

2. ECTS (kredity) 2 

Typ modulu: Všeobecně vzdělávací, 

povinný 

Forma hodnocení: Klasifikovaný zápočet (KZ) 

Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období: 

Rámcový rozpis učiva: 

Dokumenty mezi sociální službou a dalšími institucemi 

Obchodní agenda  

- Stylistika obchodních dopisů  

- Poptávka  

- Odpověď na poptávku  

- Nabídka  

- Objednávka  

- Potvrzení objednávky  

- Dodací list  

- Faktura  

- Příkaz k úhradě  

- Urgence (pobídka, upomínka)  

- Reklamace  

 
 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Cílem modulu Základy administrativy2 je seznámit studenty s normalizovanou úpravou písemností, tak aby 

byli schopni daná pravidla používat při korespondenci v profesním i osobním životě. Jsou vedeni k tomu, 

aby samostatně, s maximální pečlivostí vyhotovovali písemnosti a dodržovali základní zásady manipulace 

s písemnostmi. Dále výuka směřuje k tomu, aby studenti udržovali pořádek ve své administrativní agendě 

a dodržovali při své práci ergonomické zásady. Získané znalosti a dovednosti zefektivní práci studentů, 

především při písemné komunikaci. Výuka je zaměřena prakticky, při vyhotovování písemností je kladen 

důraz na jejich věcnou, formální, gramatickou a stylistickou správnost. 

- umět jazykově, věcně a formálně zpracovávat písemnosti 

- dodržovat normalizovanou úpravu písemností a dbát na estetickou úpravu 

- při manipulaci s písemnostmi dodržovat předpisy pro jejich evidenci a archivaci 

- využívat prostředky moderní kancelářské techniky včetně výpočetní při zhotovování písemností 

Způsob ukončení modulu: Klasifikovaný zápočet (KZ) 

Požadavky na studenta: 

Aktivníúčast ve výuce.  

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky. 

Odevzdání předepsaných písemností 

 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 50 % 

Odevzdání předepsaných písemností 50 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou praktických seminářů, nácviků psaní písemností 

a přednášek v učebně vybavené počítači. 

Základní literatura 



OLCHAVOVÁ, Jana a kol. Písemná a ústní komunikace: Nepřednášíme. Učíme., Praha: HYL, 2010. 270 s., ISBN 

978-80-254-6427-4 
Normy 
ČSN 01 6910 – Úprava písemností zpracovaných textovými editory, normu vydal Český normalizační institut 

v dubnu 2007. 
Doporučená literatura: 
ŠROMKOVÁ, Miroslava a Jana OLCHAVOVÁ. Základy obchodní korespondence. Vyd. 1. Orlová: Obchodní 

akademie Orlová, 20062007, 87 s. ISBN 978-808-7113-592. 

Další informační zdroje 
http://www.nuov.cz/ 
http://www.hyl.cz/obk/obchodni-korespondence.php 

 

 

 


