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Příklad řešení vstupního školení zaměstnanců 

 

Níže uvedené obsahové stránky dvoustupňového řešení vstupního školení jsou 

prioritně zaměřeny na administrativní zaměstnance. Obsahové stránky jsou tak 

příkladem možného přístupu. 

A. Možná obsahová stránka vstupního školení: 

- základní právní a vnitřní předpisy k BOZP 

- povinnost vyhledávat a hodnotit rizika při práci 

- kategorizace práce  

- místa výkonu práce a podmínky výkonu práce (odkaz na pracovní postupy) 

- zdravotní a odborná způsobilost 

- zakázané činnosti 

- prostředky požární ochrany, organizace ochrany jednotlivce a kolektivů 

- evidence a registrace pracovních úrazů 

- pracovní podmínky žen a mladistvých 

- nebezpečné vlastnosti nebezpečných látek 

- zásady nakládání s nebezpečnými látkami, hořlavými látkami, odpady 

- zásady poskytování první pomoci, 

- poskytování OOPP, MČDP, 

- ochrana před alkoholismem a jinými toxikomániemi 

- technické požadavky na výrobky a odpovědnost za výrobky 

- odborná způsobilost v elektrotechnice 

- bezpečnost práce v elektrotechnice 

- základní požadavky na BOZP – pracovní prostředí, bezpečný provoz strojů 

a zařízení 

- užití služebního vozidla. 

B. Instruktáž na pracovišti – seznámení: 

- s pracovním kolektivem a s prostředím, ve kterém bude vykonávána práce a se 

všemi zdroji nebezpečí, které se na pracovišti mohou vyskytnout, včetně účinné 

ochrany, 

- s rozmístěním prostředků pro poskytnutí první pomoci a organizací poskytování 

předlékařské pomoci, 
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- se všemi konkrétními bezpečnostními předpisy, normami a pokyny vztahujícími 

se k danému pracovišti a k vykonávané práci, 

- s předpisy o protipožární ochraně s konkretizací na příslušné pracoviště, 

- s povinností udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a okolí, provést úklid 

pracoviště po ukončení práce, 

- s nutností kontroly funkce zabezpečovacích a zajišťovacích zařízení, stavu 

nářadí a pomůcek, stavu přívodů energií, před započetím práce, v jejím průběhu 

a po ukončení práce (a pořizovat o provedených kontrolách předepsané 

záznamy), 

- s organizačním pokynem, že odborné opravy a údržbu zařízení smějí provádět 

pouze pověření pracovníci, 

- se zákazem vykonávat práce, na které nebyl zaškolen, na které nemá odbornou 

či zdravotní způsobilost, 

- s povinností ohlásit každý odchod z pracoviště svému nadřízenému; taktéž 

návrat na pracoviště,  

- s nevyužíváním pracovní pochůzky k zařizování soukromých záležitostí 

(vybočení z plnění pracovních povinností). 

 
 


