
Příjmení, jméno, titul: Osobní číslo:

Absolvováním školení BOZP pro zam ěstnance se záv ěrečným ústním 
přezkoušením, spl ňuje kvalifika ční předpoklady a požadavky pro výkon
profese BOZP ve smyslu p říslušných ustanovení § 102 a § 10 zákona
č. 262/2006 Sb., (Zákoník práce) v platném zn ění.

O provedeném školení je k dispozici podrobný záznam  uložený v osobní
složce vedoucího zam ěstnance p říslušného odd ělení/úseku.

Absolvováním školení PO pro zam ěstnance se záv ěrečným ústním 
přezkoušením, spl ňuje kvalifika ční předpoklady a požadavky pro výkon
profese PO ve smyslu p říslušných ustanovení § 102 a § 10 zákona
č. 262/2006 Sb., (Zákoník práce) v platném zn ění.

O provedeném školení je k dispozici podrobný záznam  uložený v osobní
složce vedoucího zam ěstnance p říslušného odd ělení/úseku.

Základní zásady mytí rukou p ři poskytování zdravotních služeb. Hygienické
mytí rukou ve zdravotní pé či, dezinfekce rukou. Dodržování doporu čených 
postup ů, správná technika podle platné legislativy. 
Charakteristika nemocni čního prost ředí, výskyt r ůzných mikroorganism ů

vč. multirezistentních, bariérová opat ření.
Péče o ruce, používání rukavic, OOPP, bezpe čnost a kvalita.

Absolvováním školení bude zam ěstnanec seznámen se zp ůsobem 
řízení kvality a nástroji, které jsou používány v SM Q a jsou realizovány
 v KKN.

Školení základ ů PC a školení ostatních objednávkových a informa čních
systém ů.

V Karlových Varech Podpis zaměstnance: Podpis nadřízeného:
dne:

F10/2018 (verze 4) Strana 1 (celkem 1)

                        Školení probíhá dne ………………… ….. budova F p řízemí  v 9,00 hod.

Rozsah školení

Školení kvality                                                                                                                                         

Školení požární 
ochrany (PO)                                                                                                               

Bezručova 1190/19, 360 01, Karlovy Vary

Karlovarská krajská nemocnice a.s 

Školení GDPR

Vstupní povinná školení

IČ: 263 65 804, DIČ: CZ-26365 804 zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka1205

Datum nástupu do 
zaměstnání: Název pracovišt ě:

Školení 
nemocni čního 
informa čního 

systému                                                     

Školení v NIS FONS Akord dle pracovního za řazení.

Školení řidi čů 
referent ů dle zákoníku 
práce a na řízení vlády 

č. 168/2000 Sb.

Povinnosti p ři jízdě na pozemních komunikacích, pravidla silni čního 
provozu, povinná výbava vozidel,pracovní režim řidi čů,odborná a zdravotní 
způsobilost,p ředpisy ohledn ě technického stavu vozidel, oprava a údržba 

vozidel, lékárni čka, poskytování první pomoci apod.

Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z e dne 27.4.2016 o 
ochran ě fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobní ch údaj ů a o 

volném pohybu t ěchto údaj ů a o zrušení sm ěrnice 95/46/ES (Obecné 
nařízení o ochran ě osobních údaj ů

Podpis, datum a razítko 
školitele provedeného školení

Školení bezpe čnosti 
a ochrany zdraví p ři 

práci (BOZP)                                                  

Typ školení

Školení hygieny 
rukou                                                                                                                                  

Školení informa ční 
technologie (IT)                                                                                            


