Příloha č. 7 


ZÁZNAM
o provedeném nástupním/opakovaném+) školení zaměstnanců
o požární ochraně, kteří zajišťují požární ochranu při provádění požárně nebezpečných prací+)



školení provedl na základě ustanovení § 16 a 16a zákona č.133/1985 Sb.:


	funkce:				 		popříp.č.osv.:
(vedoucí pracoviště po absolvování školení pro vedoucí zaměstnance/ preventista PO/  technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba), dle schváleného tematického plánu a rozvrhu školení:


Jméno a příjmení:


podpis:                                                                                  dne:
		

Obsah školení dle schváleného tematického plánu a rozvrhu školení:
Délka trvání 60 minut.

Struktura požární ochrany v podmínkách organizace, právní rámec a vybraná ustanovení 
Vnitřní předisy a další dokumentace k prováděné činnosti a objektu nebo jeho části, kterého se činnost týká
	Předání související dokumentace
	Předpisy vztahující se k činnostem se zvýšeným nebo vysokým PN

Informace o možných rizicích při provozovaných činnostech 
Nebezpečí při použitých technologií
	Nebezpečí vzhledem k chování osob (nedbalost, apod.)
	Nebezpečí vzhledem k charakteru všech provozovaných činností  

Informace o dokumentech na úseku PO
Požární poplachové směrnice (důležitá telefonní čísla, způsob vyhlášení požárního poplachu) popř. Opatření pro mimořádné události
	Požární řád pro jednotlivá pracoviště 
	Způsob evakuace z objektu (značení směru úniku, volné únikové cesty, místo shromáždění) včetně fyzického projití jednotlivých únikových cest

Informace o technických zařízeních v organizaci
Seznámení s místem umístění hlavního uzávěru plynu, elektro, vody
	Seznámení s objektem

Informace o stavu a rozmístění věcných prostředků požární ochrany 
Informace a fyzická obhlídka prostor organizace se zaměřením na umístění jednotlivých hasicích přístrojů 
	Informace o způsobu použití PHP včetně upozornění na zákaz použití PHP voda na zařízení pod elektrickým proudem 
	NV 11/2002 Sb. – značky a signály k zajištění evakuace osob


Informace o požárně bezpečnostních zařízeních v organizaci
Informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízeních (specifikováno dle Organizační směrnice PO), např. požární dveře, nouzové osvětlení, nástěnné hydranty atd.  

Informace o zásadách hašení a evakuace
Informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízeních určených k likvidaci požáru a k přivolání pomoci
	Zásady provádění evakuace a prostředky instalované k zajištění evakuace
	Další povinnosti  (ohlášení požáru apod.)

Praktické seznámení
S technickými prostředky PO umístěnými na pracovišti, s evakuačními možnostmi a zařízením k evakaci
	Nácvik hašení a eakuace
	Cvičný požární poplach

Znalosti se ověří ústními dotazy.
Školení absolvovali:

jméno a příjmení
zde se uvede jmenný seznam všech zaměstnanců podléhající školení, nejedná-li se o záznam o doškolení po předchozí neúčasti
Pracovní zařazení 
Podpis
Nebo důvod neúčasti
























































Znalosti byly ověřeny ústními kontrolními otázkami. Platnost školení je 12 měsíců.
Výše podepsaní zaměstnanci svým podpisem stvrzují, že výkladu porozuměli.
Pozn.: +) nehodící se škrtněte.

Originál záznamu o školení vede vedoucí zaměstnanec a kopii předá zaměstnanci
pověřenému zajištěním plnění úkolů PO (referent PO).

