
Osnova předběžné praxe v obsluze stroje 

Podle ustanovení přílohy vyhlášky č. 77/1965 Sb. se hodinou předběžné praxe rozumí doba, po kterou uchazeč o 
oprávnění k obsluze stavebního stroje stroj řídí pod dozorem odborného učitele nebo školitele. Do předběžné 
praxe se nezapočítává přípravný čas ani hodiny věnované údržbě nebo opravě stroje. 

Před zahájením vlastní obsluhy stroje, musí být uchazeč seznámen s 

- popisem stroje, hlavními parametry, ostatními technickými údaji stroje, 
- určením stroje, provozními podmínkami, 
- pracovním zařízením stroje a jeho použitím, 
- technologií práce se strojem, 
- konstrukcí stroje, systémem pohonu, 
- návodem k obsluze a údržbě stroje, 
- intervaly údržby, 
- zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména s povinnostmi obsluhy před započetím práce se 

strojem, hlavními zásadami a povinnostmi při předání a převzetí pracoviště, s riziky na pracovišti, na kterém 
bude předběžná praxe probíhat, se zajištěním BOZP na pracovišti a s požadavky BOZP podle návodu 
k obsluze a údržbě stroje. 

Obsluha stroje, práce se strojem zahrnuje 

- kontrolu stroje, 
- uvedení stroje do provozu, 
- kontrolu funkce, 
- vlastní ovládání stroje při práci v konkrétních podmínkách, 
- práci se základním a dalším pracovním zařízením, 
- vedení záznamů o provozu stroje, 
- přepravu stroje, 
- denní údržbu stroje, 
- povinnosti obsluhy při ukončení práce, 
- odstavení stroje a jeho zabezpečení., 

Po absolvování předběžné praxe musí uchazeč stroj (příp. více typů strojů z dané skupiny resp. podskupiny 
strojů) plynule a bezpečně ovládat při všech jeho pracovních režimech. Dále musí v průběhu předběžné praxe 
získat základní znalosti z konstrukce stroje, jeho údržby, technologie práce se strojem a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Samozřejmostí je znalost návodu k obsluze a údržbě stroje, na kterém uchazeč absolvoval 
předběžnou praxi. 

Absolvování předběžné praxe potvrzuje uchazeči na přihlášce k odborné zkoušce zaměstnavatel, který ho vysílá 
do kurzu a u kterého zpravidla absolvoval předběžnou praxi. V případě, že je uchazeč osobou samostatně 
výdělečně činnou, nebo se na tuto činnost připravuje, potvrzuje mu na přihlášce k odborné zkoušce absolvování 
předběžné praxe strojník, který uchazeče zacvičoval. 

 


