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ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb. 
pro pracovníky v omezeném rozsahu  

BEZ individuálního (osobního) zabezpečení 
 

Stručný obsah školení: 
 

1. den – 1,5 hodin 
teoretická část  
Nařízení vlády 362/2005, zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 373/2011, směrnice 

2001/45/ES, Předpis č. 591/2006 Sb., 591/2006 formou přehledné srozumitelné video 
prezentace.  

 Evidence, hlášení úrazů, zdravotní způsobilost pro práce ve výškách.  
Zodpovězení nejasností – diskuze (během školení).  
Ověření teoretických znalostí. Test. Vyhodnocení testu. 
 
Místo: na pracovišti zadavatele.  

   
 

Cena za školení 2.000,- Kč. Maximální počet osob na školení 30 osob. Doprava lektora 6,- 
Kč á km. 

Většinou školíme přímo na pracovišti. Jinak dohodou. V ceně není zahrnuta případná 
doprava a strava účastníků. 

 Podle zadaní zadavatele a vstupních dovednosti účastníků školení lze školení časově 
prodloužit nebo zkrátit.   

Školení má platnost 24 měsíců. Po uplynutí této doby, je nutné celé školení absolvovat 
znovu.  

Nejsme plátci DPH.  
Školení probíhá dle doporučené metodiky pro instruktory pro práce ve výškách profesního 

sdružení instruktorů pro práce ve výškách.  
 
 
 

Další varianty školení: 
 Školení pro práci ve výškách včetně lanového přístupu. (slaňování při mytí oken, 

práce na fasádách, přístup do šachet, apod.). Doba trvání 24 hodin Cena 2.800,- Kč 
osoba při min počtu 4 osob.  

 Školení pro práci ve výškách včetně lanového přístupu jen praktická část, teorie 
samostudiem (pouze pro OSVČ) varianta 1 nebo 2 dny. (cena 1.350,- nebo 1.900,- 
Kč) 

 Školení bez lanového přístupu. (práce na střechách, žebřích, v příhradových 
konstrukcích, podél volných okrajů apod.) Doba trvání 8 hodin Cena 800,- Kč osoba 
při min počtu 5 osob. 
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