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I.

Úvodní ustanovení

1. Fyzicky podnikající osoby provozující činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím jsou 
povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně . 

2. Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou 
v pracovním nebo obdobném poměru k fyzicky podnikající osobě. 

3. U  všech  zaměstnanců  společnosti  ………………..spol.  s r.o..  ,   (  dále  jen  „  firma“  )  budou 
pravidelně zajišťovány následující druhy školení o požární ochraně:

a) vstupní školení zaměstnanců o požární ochraně

b) periodické školení zaměstnanců o požární ochraně

c) školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

d) školení zaměstnanců cizích firem o požární ochraně

e) odborná příprava preventivních požárních hlídek

II. 
Vstupní školení zaměstnanců o požární ochraně

1. Vstupní školení zaměstnanců o požární ochraně se provádí u všech zaměstnanců nastupujících do 
pracovního nebo obdobného poměru k firmě. 

2. Školení  provádí  vedoucí  zaměstnanec  ,  který  prokazatelně  absolvoval  školení  vedoucích 
zaměstnanců o požární ochraně nebo osoba odborně způsobilá v požární ochraně.

3. Školení se provádí dle tématického plánu a časového rozvrhu uvedeného v příloze č. 1 této směrnice.

4. Při přestupu zaměstnance na jiné pracoviště , se provádí vstupní školení o požární ochraně v rozsahu 
praktické části  tématického plánu a časového rozvrhu uvedeného v příloze č. 1 této směrnice. 

5. Dokladovost : „ Záznam o provedeném vstupním školení zaměstnanců o požární ochraně“ 
  uvedený v příloze č. 1 této směrnice.

III.
Periodické školení zaměstnanců o požární ochraně

1. Periodické školení zaměstnanců o požární ochraně se provádí u všech zaměstnanců v pracovním 
nebo obdobném poměru k firmě a to pravidelně 1 x za 2 roky. 

2. Školení  provádí  vedoucí  zaměstnanec  ,  který  prokazatelně  absolvoval  školení  vedoucích 
zaměstnanců o požární ochraně nebo osoba odborně způsobilá v požární ochraně.
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