Příloha č. 2 


ZÁZNAM
o provedeném nástupním/opakovaném+) školení zaměstnanců, doktorandů a studentů zařazených na pracoviště
v požární ochraně


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 vyplývá ze schváleného tematického plánu a rozvrhu školení: 
Délka trvání školení 60 minut.

Struktura požární ochrany v podmínkách organizace
Vnitřní předisy s plošnou účinností
	Začlenění činností dle požárního nebezpečí
	Zajištění PO v mimopracovní době nebo v době sníženého provozu

Informace o možných rizicích při provozovaných činnostech 
Nebezpečí při používání spotřebičů, strojů, přístrojů, používání hořlavých látek (čistící prostředky, chemie, apod.) – viz návody k použití nebo Místní provozní předpis
	Nebezpečí vzhledem k chování osob (nedbalost, apod.)
	Nebezpečí vzhledem k charakteru 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 (pokud je určen dle Začlenění do kategorie) 
	Způsob evakuace z objektu (značení směru úniku, volné únikové cesty, místo shromáždění) včetně fyzického projití jednotlivých únikových cest
	Pohyb pracovníků v mimopracovní dobu a zajištění PO

Informace o technických zařízeních v organizaci
Zákaz vstupu do prostor, kde se mohou zdržovat pouze osoby pověřené (plynová kotelna, rozvodna, výměníková stanice apod.)
	Seznámení s místem umístění hlavního uzávěru plynu, elektro, vody
Informace k chráněné únikové cestě
Vyhláška 23/2008 Sb., příloha č. 6. Požadavky požární ochrany při užívání staveb, nebo jejich částí vztahující se k chráněné únikové cestě, k úpravě interiéru, nástěnek, hydrantů a hasicích přístrojů 

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, cvičný požární poplach
	Další povinnosti  (ohlášení požáru apod.)

Znalosti byly ověřeny ústními kontrolními otázkami. Platnost školení je 24 měsíců.

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
































































Výše podepsaní zaměstnanci a studenti svým podpisem stvrzují, že výkladu porozuměli a jejich znalosti byly prověřeny.
Pozn.: +) nehodíce se škrtněte

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

