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Tématický plán a časový rozvrh   školení  vedoucích  zaměstnanců
o požární ochraně

Záznam o provedeném   vstupním- periodickém školení    zaměstnanců
o požární ochraně

   

 teoretická část

1 .Zákon č.133/85 Sb. o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů                  15 minut
    a  vyhláška č.246/2001Sb.
    - podrobný  výklad

2.  Zabezpečení požární ochrany v objektech  firmy                                                 20 minut
    
      - začlenění pracovišť podle míry požárního nebezpečí , vyhodnocení 
        a stanovení podmínek požární bezpečnosti
      - směrnice č. 1 /PO ,2/PO , 3/PO
      - požární řády 
      - požární poplachové směrnice 
      - příkazy , zákazy a pokyny vydané na úseku požární ochrany
      - ČSN 65 0201 , 06 1008

3. Proces hoření – hořlavý soubor
    

    a) hořlavé látky – dělení a jejich požární technické charakteristiky 
    b) možné zdroje zapálení – úmysl,nedbalost, technická závada na el.zařízení
                                                a vznik el.přech.odporu nebo zkratu ..aj.
    c) okysličovadla
    

    => princip hašení
    

4.   PHP a jiné hasební prostředky –   použití                                                           15 minut

       praktická část

5.   Umístění PHP a jejich použití ; hlavní uzávěry vstupních médií - umístění ;    15 minut 
      praktické vyhlašování požárního poplachu a provedení evakuace ;
      ověření znalostí ústně
                                                                           CELKEM DOBA ŠKOLENÍ :   65 minut

Níže podepsaní   zaměstnanci stvrzují svým podpisem , že byli proškoleni o požární ochraně v objektech 
firmy dle tématického plánu a časového rozvrhu   školení   zaměstnanců o požární ochraně , probrané 

tématice v plném rozsahu porozuměli a závěrem byly jejich znalosti ověřeny ústně.

datum jméno a příjmení   funkce podpis školeného podpis školícího

   

   

Platnost : od 01.11.2008 
Zpracoval :
 

Karel Grigar

Schválil :                
 

Jednatel  společnosti

 
Prohlášení školitele o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona č. 133/85 Sb. o  

požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů , je uvedeno na zadní straně tohoto dokumentu.
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Prohlášení osoby provádějící školení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona č. 133/85Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

„ Školení zaměstnanců o požární ochraně jsem provedl (a) jako :

A osoba odborně způsobilá v požární ochraně“ …………………………………………. …………………………… ……………………………..
                           jméno a příjmení                         podpis                                                       č.osvědčení

B vedoucí zaměstnanec “ …………………………………………. …………………………… ……………………………..
                           jméno a příjmení                         podpis                                           datum posl absolv..školení VZ
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