
Auditor Tým:                         Datum:

Co? Kdo? Do Kdy?
1 Nejsou v cestách, na schodištích a v rozích žádné zbytečné 

předměty?
2 Jsou na pracovišti pouze potřebné nástroje, pomůcky a 

vybavení?

3 Jsou na nástěnkách a tabulích pouze aktuální a potřebné 
informace?

4 Není bezpečnost pracovníků nijak ohrožena (rozlitá voda, 
olej, neoznačené chemikálie, nechráněné strojní zařízení)?

5 Je vychystána pouze potřebná zásoba dílů, materiálu a 
zboží?

SETŘÍDĚNÍ (SEIRI)   Celkem

6 Jsou cesty, pracoviště a oblasti pro umístění zařízení a 
materiálu zřetelně vyznačeny?

7 Jsou místa pro ukládání předmětů jednoznačně určena a 
označena (pozice na pracovních stolech a konstrukcích)?

8 Jsou všechny předměty uloženy na správné místo?

9 Jsou pomůcky potřebné pouze občas po použití uloženy 
zpět na určené místo?

10 Je každý druh materiálu označen a uložen na určené místo 
(uvolněný a zadržený materiál, hotová výroba)?

SYSTÉMOVÝ POŘÁDEK (SEITON) Celkem

11 Jsou pracoviště, přilehlé cesty, stěny, schodiště a další 
plochy čisté, bez špíny, oleje a mastnosty?

12 Jsou výrobní zařízení a stroje čisté, bez špíny, oleje a 
mastnoty?

13 Jsou nástroje, nářadí, přípravky a pomůcky čisté?

14 Jsou úklidové prostředky lehce dostupné?

15 Existují jiné problémy s úklidem a čištěním (např. nejasné 
kompetence, úklidu nepřístupná místa)?

STOPROCENTNÍ KONTROLA  (SEISO)                                                                              Celkem

16 Jsou všechny potřebné informace vizualizovány a 
zveřejněny na  přístupném místě?

17 Jsou všechny předpisy, instrukce a specifikace známé a 
přístupné?

18 Jsou vytvořeny standardizované kontrolní listy pro údržbu 
a úklid?

19 Jsou vyznačena minimální a maximální množství zásob 
přímého i nepřímého materiálu, nástrojů a pomůcek?

20 Je možné jakýkoliv potřebný předmět nalézt do 30 sekund?

STANDARDIZACE (SEIKETSU)                                                                 Celkem

21 Kolik pracovníků není proškoleno na 5S?

22 Byla realizována nápravná opatření chyb zjištěných 
minulým auditem?

23 V kolika případech nejsou osobní věci uloženy na určeném 
místě?

24 Jsou údržba a úklid pravidelně sledovány pomocí 
kontrolních listů?

25 Probíhá předání směny standardním dokumentem?

SEBEKONTROLA (SHITSUKE)                                                                 Celkem

CELKEM

HodnoceníKontrolní body5S Č.

KONTROLNÍ OTÁZKY AUDIT 5S

4 body = 0 odchylek, 3 body = 2 odchylky, 2 body = 4 odchylky, 1 bod = 6 odchylek, 0 bodů = více odchylek

Akční plán

Vedoucí.                                Mluvčí týmu                                Účastníci:


