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VPLYVY PÔSOBIACE NA ARCHITEKTÚRU ZAKLADANEJ CF 

 zodpovedať podmienkam a 

možnostiam  školy – prostredie a 

vybavenie CF 

 

 ovplyvnená právnou formou 

podnikania v CF 

 

 ovplyvnená predmetom podnikania CF 

 

 daná počtom žiakov CF – 7 žiakov (na 

STK v LH)* 

 

 ovplyvnená a podriadená výchovno-

vzdelávacím cieľom 
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Konkrétna architektúra 

CF na škole bude 

*optimálny počet je 12-15 žiakov (nie je však podmienkou) 
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PROCESY SÚVISIACE S PRÁCOU V CF 

 nákup a predaj 

 reklama 

 marketing 

 fakturácia 

 účtovanie 

 sekretárske práce 

 písomný a telefonický styk 

 riešenie právnych problémov (prípadných) 

 personálna činnosť a i. 

 

 práca v CF pripomína prácu v skutočnom podniku 

 

 CF obchoduje s fiktívnym tovarom 
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ORGANIZÁCIA A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

 spôsob vnútorného usporiadania CF vychádza z 
hospodárskej praxe a prispôsobuje sa predmetu 
a zameraniu CF 
 

 cieľ – zoradenie a zorganizovanie jednotlivých 
oddelení CF 
 

 usporiadanie CF – zakotvené v dokumentoch: 
a) organizačný poriadok 

b) organizačná štruktúra 

c) pracovný poriadok 

d) obeh účtovných dokladov 
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ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

 základný vnútorný predpis CF 
 

 vytvára systém práce v CF 
 

 ustanovuje spôsob organizácie 
 

 základné práva a povinnosti vedúcich zamestnancov a 
zamestnancov CF 
 

 obsahuje spôsob usporiadania jednotlivých oddelení v CF, 
upravuje ich vzťahy, napr. model: 
 riaditeľ (asistent) 

 sekretariát 

 personálno-mzdové oddelenie 

 oddelenie nákupu, predaja, marketingu a reklamy 

 oddelenie účtovníctva 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

 CF – výber organizačnej štruktúry – o modele rozhoduje 
sama – vlastný model 
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učiteľ (konzultant) riaditeľ vonkajšie prostredie 

Odd. sekretariátu Personálne odd. Ekonomické odd. Obchodné odd., 

marketing a reklama 

 Riaditeľ – priamo riadi vedúcich oddelení CF 

 Model vhodný pre CF s malým počtom zamestnancov 
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PRACOVNÝ PORIADOK 

 určený na zabezpečenie pracovnej disciplíny 

 bližšie vymedzuje práva a povinnosti zamestnancov a 

zamestnávateľa 

 vydáva ho zamestnávateľ a zostavuje ho personálne 

oddelenie (písomná forma) 
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OBEH ÚČTOVNÝCH DOKLADOV 

 je to pohyb účtovných dokladov od ich príchodu do CF až po ich 

úschovu (archivovanie) 
 

 obeh účtovných dokladov musí byť vypracovaný písomne a mal 

by sa dôsledne dodržiavať 
 

 sú v ňom uvádzané mená a funkcie zamestnancov oprávnených 

nariaďovať, schvaľovať a preskúmavať hospodárske operácie ako 

aj ich podpisové záznamy 
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KOMPETENCIE V CF 

 zahŕňajú okruh spôsobilosti a právomoci, ktoré sú 

priradené určitej pracovnej pozícii 
 

 kompetencia v CF obsahuje: 

 charakteristiku 

 predpoklady 

 opis pracovnej pozície 

 doklady a písomnosti 

 špeciálne úlohy 

 kumuláciu pracovných pozícií 

 vybavenie pracoviska 
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KOMPETENCIE V CF 

 Charakteristika – tvorí základnú náplň práce oddelenia CF 
 

 Predpoklady – vlastnosti, schopnosti, zručnosti zamestnancov 

určitého oddelenia (získané, nadobudnuté) 
 

 Opis pracovnej pozície – základné úlohy, ktoré plní príslušné 

oddelenie 
 

 Doklady a písomnosti – používané na oddelení 
 

 Špeciálne úlohy – taký typ prác, ktoré nie sú typické pre dané 

oddelenie, môžu sa však vyskytnúť 
 

 Kumulácia pracovných pozícií – v CF sa môžu ľubovoľne dopĺňať 

a kombinovať oddelenia a pozície 
 

 Vybavenie pracoviska – technické a materiálne vybavenie daného 

oddelenia CF – závisí od finančných možností školy 
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ŠTANDARD VYBAVENIA CF NA ŠKOLE 

 je určený špecifikami danej školy 

 

 závisí od finančných možností danej školy 

 

 ideálne by bolo, aby mala CF na škole vyhradenú 

odbornú učebňu (materiálno-technické vybavenie) 
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PRIESTOR PRE OTÁZKY A DISKUSIU 


