PRAVIDLA PRO ŽÁDOST O VYDÁNÍ VSTUPNÍCH KARET DO AREÁLU
1. Formulář přednostně vyplňujte strojovým písmem (na PC) a pošlete ve Wordu.
2. Formulář zasílejte nejpozději 24 hodin před začátkem školení.
3. Pravidla pro vyplnění pole “Žadatel“ a “Externí firma“ v žádosti:
a. Pole Žadatel: v případě prací pro Mondi Štětí a.s. je žadatelem firma Mondi Štětí.
b. Pole Externí firma: název firmy, která posílá své vlastní pracovníky na školení (může být subdodavatel firmy,
která má smluvní vztah s MONDI)
c. Pole Smluvní dodavatel MONDI: firma, se kterou má Mondi smluvní vztah (je generální dodavatel, který si
objednal externí firmu jako svého subdodavatele nebo dílo realizuje sám jako externí firma)
d. Pole Kontaktní osoba: zástupce externí firmy, jejíž vlastní pracovníci žádají o školení
e. Pole Osobní číslo: nevyplňujte (vyplní pracovník M2C vydávající karty)
4. Bezpečnostní školení:
a. Termíny pro bezpečnostní školení:
a. V českém jazyce ve všední dny od 7:30 do 9:30, od 13:00 do 15:00.
b. V anglickém jazyce ve všední dny od 10:00 a 12:00.
c. Mimo stanovené časy školení pouze po dohodě se školitelem.
b. Školení jsou vedena v českém nebo anglickém jazyce. Pro překlad do jiných jazyků musí být přítomen
překladatel. V opačném případě nebudou žadatelé proškoleni.
c. V případě zpoždění o více než 10 minut, nebudou žadatelé proškoleni a musí si zařídit další termín, na který
se dostaví včas.
d. Termíny objednávejte na tel. čísle 416 802 172.
e. Školení je platné 1 rok. Pracovník kartu nevrací a ponechá si ji pro další vstupy.
f. Školení probíhá ve školicím středisku.

5. V případě ztráty, nebo poškození karty pokud chce pracovník vstoupit do závodu je povinen uhradit 500,- Kč v
kanceláři manažera bezpečnostní služby na personální vrátnici. Po uhrazení této částky lze vydat kartu novou.
Přechod na nové vstupní karty s fotkou je zdarma v případě, že pracovník odevzdá starou vstupní kartu, anebo
v případě pokud žádá poprvé. Karta se poté stává majetkem pracovníka.
6. Průběh školení a vydání karty
a. Aby byla vstupní karta připravena, musí být správně vyplněná a včas doručena žádost o vydání osobních
průkazů ke vstupu.
b. Dále se provede kontrola jmen podle prezenční listiny ze školení a žádosti o vydání osobních karet.
c. Pracovníci, kteří nejsou v žádosti uvedeni, neobdrží vstupní kartu a musí vyčkat na doplňující žádost, aby
žadatel mohl být přidán do systému a byla mu vydaná karta. Doplňující žádost řeší sám žadatel, který není
uveden v žádosti, cestou svých nadřízených.

d. Po absolvování vstupního bezpečnostního školení, na základě prezenční listiny, úspěšného absolvování testu
s kladným výsledkem bude pracovník na školicím středisku vyfocen a po předložení dokladu totožnosti mu
bude oproti podpisu vydána vstupní karta s fotkou. Karta je okamžitě aktivní.
e. V případě, že pracovník již má kartu s fotkou. Pak dojde k aktivaci či prodloužení platnosti o rok opět na
základě absolvování bezpečnostního školení a splnění závěrečného testu.
f. Vstupní karta je NEPŘENOSNÁ.

