
 

Tématický plán a časový rozvrh školení o požární ochran ě  
pro zam ěstnance podle zákona č. 133/1985 Sb., ve zn ění 

pozdějších p ředpis ů a vyhl. č. 246/2001 Sb. 

Školení provádí vedoucí zaměstnanec, který byl proškolen, a to při nástupu do zaměstnání, při každé změně 
pracoviště nebo pracovního zařazení, nebo pokud se změní obsah dokumentace požární ochrany. Dále pak 
opakovaně jednou za 2 roky. 
 

Důvod školení: opakované – zm ěna pracovišt ě – změna dokumentace * 
 
Školení se ú častní:   

 zaměstnanci  
 osoby, které se s vědomím vedoucího zdržují na pracovišti  
 osoby, které se příležitostně zdržují na pracovišti a provozují požárně nebezpečné činnosti nebo s nimi 

 přicházejí do styku,  vyjma pacientů 

Časový rozvrh: 90 minut 

Téma (zaškrtněte příslušná témata školení): 

ORGANIZACE A ZAJIŠT ĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 
 SME 05/001/01 Organizace požární ochrany 

 

POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ NA PRACOVIŠTI 
 SME 05/001/01 Organizace požární ochrany 
 SNZ 008/01 Pokyny pro manipulaci a ukládání hořlavých kapalin na pracovištích 
 Tepelné spotřebiče 
 Komíny a kouřovody 
 Hořlavé a požárně nebezpečné látky 
 Tlakové nádoby k dopravě plynů 
 Nátěrové hmoty 
 Návody k obsluze a používání:       

DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY 
 Požární řád 
 Pokyny pro preventivní požární hlídky 
 Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a 

 požárně bezpečnostních zařízení 
 Požární poplachové směrnice 
 Požární evakuační plán 
 Provozní řád (místní pokyny, směrnice):       

 

ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V MIMOPRACOVNÍ DOB Ě 
 SME 05/001/01 Organizace požární ochrany 

ROZMÍSTĚNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ  
 Ruční hasicí přístroje 
 Požární hydranty 
 Uzávěry medicinálních plynů, energií, vody 

FUNKCE A ZPŮSOB POUŽITÍ 
 Automatické hlásiče elektrické požární signalizace 
 Tlačítkové hlásiče elektrické požární signalizace 
 Větrání chráněných únikových cest  
 Místní rozhlas 
 Dorozumívací zařízení  



 

Záznam o provedeném školení zam ěstnanc ů 

Školení bylo provedeno podle tématického plánu v rozsahu       minut 

Název OÚ/úseku:       

Školení provedl/a:        

Dne:       Podpis:  
 
 
Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a řádně proškolen/a podle tématického plánu  
pro zaměstnance a že jsem školené látce porozuměl/a a měl/a jsem možnost využít dotazů ke školené látce. 
 

Zaměstnanec (příjmení, jméno - čitelně) Os. číslo/dat.narození Podpis 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Školitel prohlašuje, že absolvoval školení vedoucích zaměstnanců ve smyslu § 22 vyhl. č. 246/01 Sb. 

 
 


