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Lékařské prohlídky: popis aplikace

Základní info

• Kompletní řešení sledování 
povinných zdravotních 
prohlídek a školení BOZP u 
vašich zaměstnanců dle 
platných legislativních 
požadavků. 

• Aplikace je součástí 
GETMORE HRM Online a je 
provozována jako služba.

• Akce: na operačním systému 
Windows 8 můžete aplikaci 
provozovat rok zdarma!

3 jednoduché kroky

• Po přihlášení do aplikace 
můžete již ve třech 
jednoduchých krocích zadat 
a následně kontrolovat 
zdravotní prohlídky, školení, 
atp. Stačí zařadit 
zaměstnance do správné 
kategorie!

Automatická kontrola

• Zavedením zaměstnanců a 
jejich zařazením do kategorie 
program sám kontroluje, zda 
je již potřeba, aby 
zaměstnanec znovu 
absolvoval prohlídku. Na 
termíny jsou zaměstnanci 
upozorňování s předstihem.

http://www.getmorehrm.cz/
http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-8/meet
http://www.lekarskeprohlidky.cz/windows-8.aspx


Lékařské prohlídky: popis aplikace

Katalog lékařských 
prohlídek a školení

• Lékařské prohlídky jsou 
evidovány v katalogu školení a 
lékařských prohlídek. U 
školení/prohlídek budou k 
dispozici materiály s bližšími 
informacemi o Vašich 
zákonných povinnostech.

• Kromě evidence lékařských 
prohlídek lze v aplikaci evidovat 
školení (BOZP, jazykové, 
obchodní...), zvát na termíny, 
atp.

Emailové upozornění 
předem a včas

• Automatické upozornění pro 
absolvování prohlídky (školení) 
chodí 3 měsíce, 2 měsíce, 
měsíc a 14 dní před termínem 
prohlídky (školení). Lze poslat 
také individuální upozornění 
konkrétním zaměstnancům

• Skrze emaily lze řešit mimo 
prohlídky také zvaní, hodnocení 
a schvalování účasti na 
běžných školeních

Možnosti provozu

• Prakticky okamžitě lze začít v 
online verzi

• Aplikace může být sdílená
(sdílíte číselníky, nastavení = 
levnější provoz) nebo 
dedikovaná (vlastní nastavení, 
ale dražší provoz)

• Aplikaci můžeme samozřejmě 
nainstalovat i do Vašeho 
prostředí (individuální 
instalace)

• Podporujeme všechny moderní 
prohlížeče (na počítačích, 
noteboocích i tabletech) a také 
vlastní Windows 8 aplikaci



JAK JEDNODUŠE ZADÁVAT DATA ?

Standardní aplikace 

nebo 

emailem do webového 

formuláře

PDF reporty

nebo 

webové formuláře

Standardní aplikace 

nebo 

emailem do webového 

formuláře



Po přihlášení je administrátor srozumitelně navigován, co a v jakém pořadí má v 

aplikaci provést. U každého kroku je detailně popsán význam a postup. Na ikony 

lze kliknout a tím vyvolat danou akci (přidat uživatele, spustit průvodce kontrolou 

a plánováním prohlídek…)



1. Krok je přidání zaměstnance (ů)

Důležité je vyplnit kategorii zaměstnance, jeho email. Volitelně lze zaměstnance 

zařadit v rámci organizační struktury do patřičného oddělení



2. Krok je zaevidování již existujících prohlídek

Toto se provádí v modulu plánování aktivit. Ve stejném modulu pak můžeme 

zaměstnance pozvat na prohlídku, či ho na ní explicitně upozornit emailem.



3. Krok je tedy kontrola těch zaměstnanců, kteří ještě prohlídku nesplnili a buď 

je explicitně pozvat emailem, nebo ponechat aplikaci, aby „hříšníky“ upozornila 

automaticky

Po prvotním zadání zaměstnanců je vhodné provést i tento krok manuálně. Na 

budoucí vypršení termínů prohlídek již program upozorňuje automaticky.



Takto vypadá email, upozorňující na nutnost absolvovat lékařskou prohlídku. V 

emailu přijde nejen žádanka, ale i lékaři, ke kterým se může dostavit.

Je také možné domluvit se s Vaším závodním lékařem, zvát zaměstnance na 

prohlídky nebo jim poslat odkaz pro naplánování prohlídky a v takovém případě 

pak dostane pozvánku jak zaměstnanec, tak lékař!

Kliknutím na odkaz v emailu se 

zaměstnanec/lékař dostane buď na detail 

naplánované prohlídky, nebo na formulář pro 

její zadání.



Toto je jednoduchý formulář, který se zobrazí zaměstnanci po kliknutí na odkaz 

v emailu. Lze bez problémů vyplnit v počítači, tabletu i v mobilním telefonu.



Administrátor je následně vyrozuměn emailovou zprávou, že byl zadán nový 

záznam o absolvování zdravotní prohlídky. Může jej zobrazit ihned z emailu, 

zkontrolovat přiloženou lékařskou zprávu a potvrdit splnění/nesplnění lékařské 

prohlídky.

Opět: formulář lze zobrazit na počítači, tabletu i mobilním telefonu!



V aplikaci lze kromě lékařských prohlídek evidovat i jiné HR aktivity, například 

školení BOZP, jazykové kurzy…

Aktivity je možno zadat jako 

otevřené = zaměstnanci se pak 

mohou na školení / jiné aktivity 

přihlašovat skrze odkaz v emailu.

Účast na školení může schvalovat 

přímý nadřízený



Přihlášení na školení – výběr z více termínů



Po skončení školení je účastníkům možno 

automaticky poslat požadavek na vyplnění hodnocení 

aktivity



Hodnocení školení



Schválení účasti podřízeného



Možné typy HR aktivit (školení, prohlídek…) lze zobrazit v modulu Katalog 

školení a prohlídek. V dedikované instanci lze katalog modifikovat, přidávat 

přílohy (například obsah školení, materiály pro BOZP apod)



Shrnutí

Jednoduchá evidence a hlídání lékařských prohlídek

Evidence BOZP a jiných školení

Emailové upozornění předem a včas

Katalog školení a lékařských prohlídek

Multiplatformní (PC, tablet, mobil), jednoduché na použití

Elastické možnosti provozu



Více na

www.lekarskeprohlidky.cz

www.getmorehrm.cz

http://www.lekarskeprohlidky.cz/
http://www.getmorehrm.cz/

