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Praktický zácvik zaměstnanců (studentů) na strojním
nebo technickém zařízení
STRANA/STRAN

1 /2

OZNAČENÍ

BOZP/PO

VERZE

001

VYTIŠTĚNO DNE

1.10.2021

PLATNOST OD

8/2021

Účastní se:

a) nově nastupující zaměstnanci/studenti
b) zaměstnanci (studenti), kteří byli převedeni v rámci AMU na jiné
pracoviště nebo při změně způsobu práce
Perioda školení:
k datu nástupu, převedení nebo změny způsobu práce, změna
zařízení/stroje
Dokumentace:
záznam o provedeném školení se vyhotoví dvojmo; originál zůstává
u vedoucího pracoviště/pedagoga, kopie se uloží na zaměstnaneckém
oddělení do složky školení BOZP a PO, u studentů na studijním
oddělení
Provádí:
zácvik provádí vedoucí zaměstnanec/nebo pedagog, seznámení se
stroji a zařízeními se provádí dle návodu od výrobce stroje a zařízení.
Doba trvání školení: ……………………………… (určí vedoucí nadřízený zaměstnanec)
Osnova a záznam o zácviku zaměstnance/studenta na pracovišti
Adresa:
Identifikace pracoviště:
Pracovní operace, pro něž je zácvik prováděn:
Stanovení doby
trvání zácviku:
Perioda:

Celkem
Datum zácviku
hodiny
od – do,
zácviku
nebo výpis dnů
k datu nástupu, převedení nebo změny způsobu práce, změna zařízení/stroje,
změna technologie………………………..

I. Rozsah poskytnutých informací při zácviku – osnova zácviku
1. Seznámení se zaměstnanci pracoviště.
2. Seznámení se stanovenými pracovními a technologickými postupy práce dle návodu na
použití stroje/zařízení které bude zaměstnanec obsluhovat (teorie, praxe).
3. Seznámení s bezpečnostními pravidly a listy používaných chemických látek a směsí.
4. Ukázka bezpečné práce s použitím nebezpečných chemických látek a směsí,
5. Praktická ukázka činností a koordinace mezi zaměstnanci, včetně signálů a způsobů
dorozumívání.
6. Seznámení s provozní dokumentací strojů, technických zařízení, technického vybavení
přístrojů a nářadí (dále jen technické zařízení), uvedených níže.
7. Seznámení s hlavními částmi zařízení, ochrannými prvky technického zařízení a požadavky
na ně (nastavení, seřízení, způsob použití), způsobem bezpečné údržby a kontroly zařízení,
zakázanými činnostmi.
8. Seznámení s hlavními riziky na pracovišti a při práci se zařízeními, včetně způsobů, jak se
proti působení těchto rizik adekvátně bránit.
9. Praktický zácvik práce se zařízením – stroje, technická zařízení, přístroje, nářadí apod.)
10. Přidělení a způsob použití osobních ochranných pracovních prostředků, důvody jejich
použití, pracovní činnosti, při kterých musí zaměstnanec používat tyto OOPP.
11. Práce zaměstnance pod dozorem vedoucího zaměstnance nebo určeného instruktora.
12. ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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II. Seznam technických zařízení (strojů, nářadí) která jsou předmětem zácviku
Název, typ stroje/zařízení:
Název, typ stroje/zařízení:

III. Závěr zácviku a ověření znalostí
………………………………………………… ………………………………………….
Zacvičující se zaměstnanec/student
Vedoucí
zaměstnanec/instruktor
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení
………………………………………………… ………………………………………….
Pracovní pozice
Funkce
…………………………………………………
Datum ukončení pracovního zácviku
IV. Prohlášení zacvičeného zaměstnance
Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl v době zácviku stanoveným instruktorem dle výše
uvedené osnovy zácviku podrobně seznámen a zacvičen k práci, v rozsahu mé= pracovní
smlouvy na konkrétním pracovišti, na němž budu práci vykonávat, že jsem problematice a
práci porozuměl, zvládl, případné dotazy a nejasnosti mi byly osvětleny, žádné další
nejasnosti nemám a v závěru zácviku jsem byl řádně přezkoušen jak teoreticky, tak prakticky
ze znalostí získaných během zácviku.
…………………………………………………………….
Podpis školeného (zacvičeného zaměstnance/studenta)
V. Prohlášení vedoucího zaměstnance/instruktora
Svým podpisem prohlašuji, že jsem zacvičil zaměstnance
pána/paní……………………………………..…….., dle této osnovy zácviku, že všechny údaje
uvedené v tomto záznamu jsou pravdivé a že jsem v závěru zácviku zaměstnance
přezkoušel jak ústně tak prakticky ze znalostí a dovedností získaných během zácviku.
VI. Zacvičený během přezkoušení:

PROSPĚL*

NEPROSPĚL*

*Zacvičený během zácviku neprospěl, a proto navrhuji:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Podpis vedoucího zaměstnance/instruktora
*Nehodící se škrtněte

Zpracovala: Zlata Zelená OZO v prevenci rizik a požární ochraně
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