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Příloha č. 1 Osnova školení 
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Příloha č. 2 Školení  

Školení Zpracování Kontrolování Schvalování 

 

Vstupní školení 
odborné 

způsobilosti 

Zástupci 
H&S, F&E 

HoS- H&S HoD-H&S 

 

Zaškolení na 
provozu 

Mentor Zástupci H&S 
Hos - výrobní 

sekce 

 

Zaškolení na 
pracovišti 

Školitel Zástupci H&S 
Hos - dané 

sekce 

 

Periodické školení 
vedoucích 

zaměstnanců 
výrobních i 

nevýrobních 
oddělení  

Zástupci 
H&S, F&E 

HoS- H&S HoD-H&S 

 

Periodické školení 
MT zaměstnanců 

výrobních i 
nevýrobních 

oddělení  

Zástupci 
H&S, F&E 

HoS- H&S HoD-H&S 

 

Periodické školení  
TT zaměstnanců 

výrobních oddělení 
Školitel Zástupci H&S 

Hos - dané 
sekce 

 

Mimořádné školení 

Školitel, 
specialista 

BOZP, 
dodavatel 

Zástupci 
H&S(namátkově) 

Hos - dané 
sekce 

Certifikační 

Tlakové zařízení 
Revizní 
technik 

Zástupci 
H&S(namátkově) 

Dodavatel 

Zdvihací zařízení 
Revizní 
technik 

Zástupci 
H&S(namátkově) 

Dodavatel 

Elektrická zařízení 
Revizní 
technik 

Zástupci 
H&S(namátkově) 

Dodavatel 

Plynová zařízení  -  - Dodavatel 

Svařování a řezání 
kovů 

Školitel dle 
ČSN 05 0705 

Zástupci 
H&S(namátkově) 

Dodavatel 

Řízení a obsluha 
dopravních 
prostředků 

Školitel 
Zástupci 

H&S(namátkově) 
Dodavatel 
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Příloha č. 3 Tabulka školitelů 

 
školení školitel 

Tlakové zařízení 

Obsluha kovových nádob 

k dopravě plynu 
Revizní technik 

Obsluha kovových nádob 

stabilních 

Zdvihací zařízení 

Obsluha jeřábů 

Revizní technik Obsluha malých 

zdvihadel 

Obsluha automobilových 

zvedáků 
Určený pracovník 

Obsluha pohyblivých 

pracovních plošin 

Revizní technik, dodavatel, 

výrobce 

Elektrické zařízení 

Pracovník seznámený 
Zástupci sekce bezpečnosti 

práce a životního prostředí 

Pracovník poučený 
Proškolený vedoucí 

zaměstnanec 

Pracovník pro 

samostatnou činnost 

Revizní technik 
Pracovník pro řízení 

činnosti 

Pracovník pro řízení 

provozu 

Plynové zařízení    Externí firmy 

Řízení a obsluha 

dopravních 

prostředků 

Řízení a obsluha běžných 

dopravních prostředků 
Školitel splňující požadavky 

Řízení a obsluha 

speciálních 

vysokozdvižných 

dopravních prostředků 

Školitel splňující požadavky 

Řízení a obsluha 

dopravních prostředků 

mimo areál HMMC 

Školitel splňující požadavky 

(jednorázově - proškolený 

vedoucí) 

Svařování a řezání 

kovů 

Zaškolený pracovník - 

základní školení 
Školitel splňující ČSN 05 0705 

Svářeč- státní zkouška Školitel splňující ČSN 05 0706 
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Jméno a příjmení

Schválil:

Datum

Vypracoval:

Zkontroloval:

Podpis

158

112

Pokyny pro evakuaci fyzických osob při vzniku požáru                                                                                            

Nouzové východy a nouzové únikové cesty jsou značeny dle NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví 

vzhled a umístění značek a zavedení signálu, ve znění pozdějších předpisů                                                                                     

stanovit únikové cesty a nouzové východy vedoucí na bezpečné místo.                                                    

Pokyny při zdolávání požáru

seznámení s nouzovým vypínáním hlavních a nouzových uzávěrů rozvodů energie v rámci daného 

pracoviště – elektřina, voda, plyn. 

Policie

Integrovaný záchranný systém

Formulář bezpečnosti práce

Náplň instruktáže

Pohyb v areálu                                                                                                                                                                        

Vstup do areálu je povolen přes turnikety, po obdržení identifikační karty.                                                   

Vstup do firmy je zakázán pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.                                                    

Pro příchod a odchod k pracovišti se užívají vyznačené koridory sloužící pro pěší chůzi.                      

Pohyb mimo vyznačené koridory představují riziko ohrožení zdraví sebe a zaměstnanců firmy 

HMMC. 

stanovit přesné určení trasy pro příchod a odchod na pracoviště 

Příchod a odchod na pracoviště je nezbytné ohlásit vedoucímu zaměstnanci firmy HMMC.  

Pravidla bezpečného chování na pracovišti                                                                                                                 

Zákaz kouření mímo vyhrazená místa.                                                                                                                       

vymezit prostor pro vykonávaní pracovní činnosti a odložení pracovního náčinní                             

stanovit podmínky pro výkon zvláštních prácí na vyhrazeném pracovišti                                                                                                        

seznámit s prostorem pro trávení přestávky                                                                                                      

stanovit pravidla pro úklid pracoviště                                                                                                                    

Pokyny pro poskytnutí první pomoci                                                                                                                                

stanovit umístění telefonů, místa sloužící pro přivolání první pomoci, umístění lékárniček, nosítek 

apod. 

Zaměstnanci při zpozorování zraněné osoby neprodleně poskytnou zraněnému první pomoc.                 

V případě potřeby neprodleně informují rychlou záchrannou službu nebo složky integrovaného 

záchranného systému.                                                                                                                                                  

Vzniklou situaci neprodleně nahlásí vedoucímu zaměstnanci.                                                                   

Zdravotnická záchranná služba

Hasiči

Telefonní kontakty:

Název školení

Datum vyhotovení

Instruktáž bezpečnosti práce 

155

150

Příloha č. 4 Formulář  
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Záznam o provedení instruktáže

Jméno, příjmení zástupce:

Dodavatelská firma:

Datum seznámení:

Jméno, příjmení školitele:

Prohlášení                                                                                                                                                                     

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s veškerými informacemi obsaženými ve 

Formuláři  bezpečnosti práce. Poskytnuté instruktáži jsem porozuměl a uvědomují si všechny 

vyplývající povinnost. Uvedený dokument mi byl předán společně se seznamem rizik. 

Stvrzuji, že prokozatelně proškolím své zaměstnance z výše uvedeným dokumentem. 

Podpis školitele

Podpis zástupce dodavatelské firmy

Příloha č. 5 Záznam o provedení instruktáže 
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Prezenční listina

Název školení:

Datum školení:

Příjmení

ŠKOLENÍ EXKURZE

Jméno

Svým podpisem ztvrzuji, že jsem byl proškolen v rozsahu podmínek pro bezpečný pohyb v 

areálu HMMC. Podmínkám jsem porozuměl a jsem si vědom vyplývajících povinností.

Příloha č. 6 Formulář sloužící exkurzi 
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Příloha č. 7 Schéma procesu zajištění školení – Zákonná školení 
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Příloha č. 8 Schéma procesu zajištění – e-learning  

 


