Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Školení zaměstnanců o požární ochraně
podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Desingex Food s.r.o.
Organizace (název a sídlo provozovny): ……………………………………….
01. 08. 2018
Datum školení: ……………………………………..
Ing. Dragoslav Tošič
Š – 330/95
Školení provedl: ……………………………………
č. osv.: ………………………

Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o PO
Téma
1 Systém požární ochrany v ČR, organizace a zajištění požární ochrany
v organizaci a základní povinnosti vyplývající z předpisů o PO (zákon č.
133/1985 Sb., vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška č. 23/2008 Sb.) a norem
(ČSN 65 0201, ČSN 07 8304).
2 Požární nebezpečí vznikající při činnostech provozovaných v organizaci.
3 Základní dokumentace PO v organizaci a její funkce:
- stanovení organizace zabezpečení PO,
- požární poplachové směrnice,
- požární evakuační plán,
- další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti.
4 Povinnosti podnikajících fyzických a právnických osob:
- evakuace osob,
- únikové cesty,
- řízení evakuace,
- rozsah evakuace,
- činnost zaměstnanců (klid a racionalita postupu),
- ztížené podmínky v objektu (zakouření).
5 Rizikové prostory v objektu z hlediska požárního nebezpečí, zvláštní
požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě požáru, zajištění
požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době.
6 Rozmístění, přístupnost a způsob použití věcných prostředků PO v objektu
(přenosné hasicí přístroje), rozmístění uzávěrů energií (plyn, voda,
elektrický proud).
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Školení zaměstnanců o požární ochraně se provádí podle tematického plánu a
časového rozvrhu školení PO pro zaměstnance v rozsahu všech provozovaných
činností. Školení se opakuje nejméně 1 x za 2 roky.
Schvaluji:

01. 08. 2018
……………………………………………………….

datum a podpis statutárního orgánu organizace

Zpracoval:
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