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AUTOŠKOLA HANA ČECHOVÁ

Provozní řád a základní informace pro uchazeče o řidičské oprávnění
Provozovatel: Ing. Hana Čechová 

Pro zaevidování  v autoškole  je  potřeba  odevzdat  vyplněnou  přihlášku,  posudek  o  zdravotní
způsobilosti a zaplatit zápisné 1000,- Kč v hotovosti .

Při  zahájení  výuky  a  výcviku  je  třeba  přinést  sebou  občanský  průkaz  a  celou  platbu  za
autoškolu v hotovosti. 

Výuka a výcvik probíhá v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb.

Mimo  konzultační  hodiny  stanovené  zákonem  je  možné  zúčastnit  se  přednášek  v učebně
autoškoly.

a) Výuka o provozu na pozemních komunikacích (PSP)
b) Teorie zásad bezpečné jízdy (TZBJ)
c) Výuka zdravotnické přípravy (ZP)

Praktický výcvik je žadatel povinen absolvovat v plném rozsahu

a) Praktická jízda s výcvikovým vozidlem, motocyklem (PJ)

Po absolvování základních znalostí (orientace v křižovatkách a znalosti dopravních značek), je
uchazeč do pěti pracovních dní kontaktován učitelem praktického výcviku, se kterým absolvuje
údržbu  a  výcvik  na  výcvikovém  vozidle.  Datum  a  čas  si  uchazeč  domlouvá  individuálně
s učitelem, který mu byl přidělen. Jestliže se uchazeč nemůže dostavit na předem naplánovanou
jízdu, je povinen toto oznámit svému učiteli,  případně (provozovateli  autoškoly) nejpozději 4
hodiny před začátkem naplánované jízdy.V případě, že takto neučiní, nebo se vůbec nedostaví
na  naplánovanou  jízdu  bez  řádné  omluvy,  je  povinen  zaplatit  prostoj  za  jednu  výcvikovou
hodinu 250,-  Kč provozovateli  autoškoly.  Po domluvě  s provozovatelem autoškoly  má právo
uchazeč změnit učitele výcviku.

Závěrečná zkouška ze způsobilosti  řízení motorového vozidla probíhá v prostorách autoškoly
(pokud provozovatel neurčí jinak) a skládá se z:

a) zkoušky z PSP  formou elektronického testu za přítomnosti zkušebního komisaře
b) zkoušky z praktické jízdy za přítomnosti zkušebního komisaře a učitele, výcvikovým

vozidlem autoškoly
c) zkoušky z konstrukce a údržby vozidla ( pouze pro skupiny C,CE,D,DE )

Nedílnou součástí provozního řádu autoškoly je platný ceník, umístěný v autoškole.

V případě stížností nebo dalších dotazů se obracejte na provozovatele autoškoly.

Úřední hodiny: Pondělí  14:00  – 17:00 hod.
Čtvrtek    14:00  – 16:00

Provozní hodiny: Po - Pá     08.00 -  22.00 hod.

Čitelné jméno a příjmení uchazeče Podpis uchazeče
 


