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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: manipulant poštovního provozu a přepravy 

Zařazení: doprava, spoje 

Popis: 

Manipulant zajišťuje činnosti spojené s přepravou a příjmem poštovní zásilky, předání přepravci, 

přepravu zásilek na další poštu či dalším doručovatelům, dodání zásilky jejímu adresátovi a další služby, 

které Česká pošta poskytuje. Nejčastější pracovní pozicí je poštovní doručovatel a pracovník poštovní 

přepravy.  

 

Úkol č. 1:  

Co znamená zkratka PSČ? 

 

 

 

Jaký význam má první číslice 6 v PSČ 

tvé obce? 

 

 

 

 

 

Úkol č. 2:  

Prohlédni si web České pošty: https://www.ceskaposta.cz/sluzby. Vypiš, které služby poskytuje, a 

doplň do tabulky níže. 

Služby České pošty 

  

  

  

  

  

 

 

Poštovní doručovatel zajišťuje tyto činnosti: 

• přebírání zásilek včetně finančních prostředků, 

• předávání doporučených zásilek, důchodů, zásilek 

do vlastních rukou, 

• doručování dopisů, balíků, periodik,  

• prodej cenin a dalších poštovních produktů, 

• vyúčtování/inventura zásilek  

na poště po ukončení doručování.   
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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

 

Úkol č. 3:  

Tvým úkolem je doručit dvě listovní zásilky z Pošty Slavkov u Brna, Palackého náměstí 3, na dvě 

adresy ve Slavkově u Brna:   

• ulice Nerudova 1139, 

• ulice Bučovická 521.  

Po doručení se máš vrátit zpět na poštu. Najdi nejkratší trasu, stručně ji popiš a zjisti, kolik metrů 

ujdeš celkem. Zjisti také, jaké firmy na uvedených adresách sídlí.  

Využij aplikaci mapy.cz.   

 

 

 

 

Úkol č. 4: 

Tvoje babička (nebo dědeček) potřebuje uhradit finanční částku 1 200 Kč na účet firmy. Všechny 

potřebné údaje má zapsány na papírku. Pomůžeš jí vyplnit poukázku?  

- adresa: Jana Nováková, Palackého 42, 783 91 Nová Dědina 

- číslo bankovního účtu 19-364751  

- kód banky 0300 

- VS: 183526 

- KS: 0309 
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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

 

 

Úkol č. 5: 

Rozhodni o pravdivost následujících tvrzení.  

• Kromě přijímání, přepravy a doručování zásilek Česká pošta zajišťuje také výplatu 

starobních důchodů.  

ano × ne 

• Na poště si mohou lidé zakoupit losy, podat tiket loterie Sazky, případně si vyzvednout 

výhru. 

ano × ne 

• Česká pošta také umožňuje lidem sdružení několika pravidelných platebních příkazů od 

různých společností (např. za televizi, telefon, nájem, energie) do jediné platby, kterou 

strhne z účtu plátce. Tato služba se jmenuje SIPO.  

ano × ne 

• Dodání zásilky do vlastních rukou znamená, že zásilka může být dodána adresátovi, nebo 

tomu, kdo bydlí na stejné adrese jako adresát.  

ano × ne 

 

 

Úkol č. 6: 

Zajímá tě obor?  

Podívej se na web střední školy, která poskytuje vzdělání pro tento obor. Jedná se o Střední 

školu logistiky a chemie v Olomouci.  

www.sslch.cz 

Najdi si obor Manipulant poštovního provozu a přepravy.  

Najdi další školy v Jihomoravském kraji, které umožní toto vzdělávání.  

Podívej se web Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno a zjisti, zda poskytuje 

vzdělání, které by umožnilo práci v poštovnictví.  

 

 

 


