
IČO:

skupina

PČ Datum

Počet 

vyučovacích 

hodin

Od - do

1 1.8.2019 8 8:00-15:10

2 5.8.2019 8 8:00-15:10

3 6.8.2019 8 8:00-15:10

4 7.8.2019 8 8:00-15:10

5 8.8.2019 8 8:00-15:10

6 9.8.2019 8 8:00-15:10

7 12.8.2019 8 8:00-15:10

8 13.8.2019 8 8:00-15:10

9 14.8.2019 8 8:00-15:10

příloha č.5 dohody č.: POVEZ II 

(CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000

053)

Vzdělávací zařízení: xx

Plán výuky
Jména lektorů: xx

Zaměstnavatel: xx

Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

xx

Název vzdělávací aktivity: Manažer posuzování shody výrobků
Místo výuky: xx

probíraná témata

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; Orientace v technické dokumentaci, technických normách a právních předpisech definujících posuzovaný 

výrobek

Orientace v technické dokumentaci, technických normách a právních předpisech definujících posuzovaný výrobek

Orientace v technické dokumentaci, technických normách a právních předpisech definujících posuzovaný výrobek; Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení 

požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnnosti a životního prostředí; Tvorba Prohlášení o shodě / vlastnostech 

odpovídající platnému právnímu předpisu dle příslušné výrobkové komodity													

Tvorba Prohlášení o shodě / vlastnostech odpovídající platnému právnímu předpisu dle příslušné výrobkové komodity

Tvorba Prohlášení o shodě / vlastnostech odpovídající platnému právnímu předpisu dle příslušné výrobkové komodity

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

OSÚ



PČ Datum

Počet 

vyučovacích 

hodin

Od - do probíraná témata

10 15.8.2019 8 8:00-15:10

11 16.8.2019 8 8:00-15:10

12 19.8.2019 8 8:00-15:10

13 20.8.2019 8 8:00-15:10

14 21.8.2019 8 8:00-15:10

15 22.8.2019 8 8:00-15:10

16 23.8.2019 2 8:00-9:35

17 30.8.2019 7 8:00-15:00

18

19

20

21

22

Zkouška z profesní kvalifikace Manažer posuzování shody výrobků (kód: 66-054-R) dle požadavků příslušného hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací

Tvorba Prohlášení o shodě / vlastnostech odpovídající platnému právnímu předpisu dle příslušné výrobkové komodity

Ověřování správnosti a úplnosti obsahu návodu k používání, případně alternativních dokumentů, vymezených platnými právními předpisy podle příslušné 

výrobkové komodity

Ověřování správnosti a úplnosti obsahu návodu k používání, případně alternativních dokumentů, vymezených platnými právními předpisy podle příslušné 

výrobkové komodity

Ověřování správnosti a úplnosti obsahu návodu k používání, případně alternativních dokumentů, vymezených platnými právními předpisy podle příslušné 

výrobkové komodity

Ověřování správnosti a úplnosti obsahu návodu k používání, případně alternativních dokumentů, vymezených platnými právními předpisy podle příslušné 

výrobkové komodity

Umisťování označení CE na stanovené výrobky; Použití dostupných metod v procesech ověřování a posuzování shody / stálosti vlastností

Orientace v ustanoveních právních předpisů upravujících uchovávání technických dokumentů pro oblast posuzování a prohlašování shody v platném znění

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

OSÚ



PČ Datum

Počet 

vyučovacích 

hodin

Od - do probíraná témata

23

24

25

26

27

28

29

30

Vyplňte pouze bílá pole

Datum: 23.7.2019 jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby

(razítko)

Vyřizuje: xx

xx

Číslo telefonu: xx

Email: xx
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