Vyplnit strojem nebo hůlkovým písmem

PŘIHLÁŠKA K ODBORNÉ ZKOUŠCE
jeřábníků a obsluhovatelů zdvihacích zařízení podle ČSN ISO 9926

Osobní Lékařské údaje uchazeče

a) Příjmení:

Jméno:

narozen dne: ……………………..… místo: ………….........……..........….……..………….……… číslo OP: ………….....………..….….
Trvalé bydliště: ………………………………………………….………………….…….………………………… PSČ: ……………..……….…
Řidičský průkaz - série a číslo: ……………………….……………….. skupiny řidičského oprávnění: …………..……...…………….…...
b) Vlastním jeřábnický průkaz evid. č.: ………...…..…..…………... Na skupiny …………………../ Nevlastním a nikdy jsem nevlastnil *)
c) Přihlašuji se na odbornou zkoušku pro obsluhu:
jeřáb – zdvih.zařízení (skupina) ………………………….……………..…………… s pohonem (druh) ………………….………….……
d) Prohlašuji, že mi není soudem zakázána obsluha jeřábů a že souhlasím se zařazením do výcviku.
e) Souhlasím se zpracováním mých, v této přihlášce uvedených, osobních údajů pro účely odborné zkoušky, vydání průkazu
a zařazení do evidence níže uvedeného výcvikového zařízení , na dobu neurčitou.

Lékařské
potvrzení

V ………………….………..…..………. dne …………………………

….……………………………………
podpis uchazeče

f) Potvrzuji, že uchazeč je tělesně a duševně schopný obsluhovat jeřáby, zdvihací zařízení a vázat břemena:

V …………………….……………. dne ……………………… Razítko

………………………………………
podpis lékaře

Vyplní výcvikové zařízení

Vyplní a potvrdí zaměstnavatel,
příp. školitel )

¨
g) Potvrzuji, že uchazeč:
1. úspěšně absolvoval v termínu od ……………….…….....…….. do ………………..….…..………… předepsanou předběžnou praxi
na jeřábu (skupiny) ……………………………………..……..………..…s podvozkem ….………..…..………………………………..…
typu / typech …………………………………………………….………….………….. odpracoval ……….………. hodin pod dozorem
školitele (jméno a příjmení) ………………………………………………………
funkce školitele / číslo průkazu řidiče ………………….……………..………podpis školitele…………………………………**)
2. má doplňující kvalifikaci: …………………………………….………………………………
V ………………………………..……. dne ………………..……

Razítko

…………….………………………………… **)
jméno, funkce a podpis odp. pracovníka

h) Potvrzuji že uchazeč absolvoval odborný výcvik jeřábníků podle schválené osnovy:
- základního výcviku pro skupinu …………….…………………..…………. *)
- jednoúčelového odborného výcviku / rozšiřovacího výcviku (spec. část.) pro skupinu ...………………………………….………………. *)
v rozsahu ............. vyučovacích hodin v termínu od …………..….……….. do …………..……..….……..
včetně školení pro: ……………………………….…………..………
V ……………………...…….………. dne ……………………

Razítko

………..…………………………………….
jméno a podpis odp. pracovníka

Uchazeč přiloží k přihlášce 1 fotografii (pokud již nevlastní průkaz strojníka) a u zkoušky předloží platné osobní doklady uvedené
v odst. a) a b).
*) nehodící se škrtněte
**) Podpis školitele nahrazuje potvrzení předběžné praxe zaměstnavatelem v případě, že je uchazeč soukromě - individuálně podnikajícím občanem,
resp. se na tuto činnost připravuje. V ostatních případech potvrzuje předběžnou praxi zaměstnavatel a podpis školitele pak není vyžadován.

PROTOKOL číslo ………………….
o odborné zkoušce podle ČSN ISO 3691

A
Vyjádření zkušební komise
Zápis o výsledku zkoušky

Jméno a příjmení uchazeče ……………………………………………......................……. datum narození …………....………….……
absolvoval odbornou zkoušku způsobilosti k obsluze zdvihacích zařízení skupiny………………………………………………………
podskupiny (druhu podvozku, jiné rozlišení) ……….……………..…………..…….…………..…….…….. s pohonem …………...…….
.

praktickou část zkoušky absolvoval na typu / typech: 1. ……………..…..………......…..……, 2. ………….…………..…...………….
s prospěchem: - v praktické části: 1. …………………............……………, 2. ………..….…………...………..……
- v teoretické části: ………….…....…
Je způsobilý – nezpůsobilý *) k obsluze ……………………………………..……………………………………..……..….……………
bez omezení – s omezením na *) (ŘP, zdrav. způsobilost, nosnost apod.) ………………….……………………………....…………
V ……………………………….…………
……………………………….…..

dne ……………………………………..
………………………..…………….…

………………….……….…………

Vyjádření zkušební komise
Zápis o výsledku opravné
zkoušky

podpisy zkušební komise

B
Uchazeč absolvoval opravnou odbornou zkoušku podle oddílu A s prospěchem: - v praktické části 1. ……….……, 2. ………...….
- v teoretické části .......................
Je způsobilý – nezpůsobilý *) k obsluze ……………………………………..……………………………………..……..….……………
bez omezení – s omezením na *) (ŘP, zdrav. způsobilost, …) ….…………………………….……………………………....…………
V ……………………………….…………….. dne …………………………………..
………………………………………..

c

………………….………………………

………………………………………

podpisy zkušební komise

Záznamy evidence

Jmenovaný je zařazen v evidenci jeřábníků pod shora uvedeným pořadovým číslem a byl mu vystaven /rozšířen
průkaz jeřábníka / vazače a osvědčení stejného čísla a rozsahu
.
Dne……………………………… razítko

……………………………………………………

podpis pověřeného pracovníka
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Převzetí průkazu dne:
Podpis
Zaslání poštou dne:

skupiny jeřábů :
O – zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem, mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země
A – mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z koše nebo kabiny
AS – mostové jeřáby speciálního použití, jako např. formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové
B – věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem
C – kolejové a železniční výložníkové jeřáby
D – mobilní jeřáby
E – plovoucí jeřáby
F – lanové jeřáby (kabelové)
N – nakládací jeřáby, jeřábové zařízení mobilních strojů, manipulačních vozíků apod.
Speciální kvalifikace :
V – vázání břemen

