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Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338

Vocelova 1338/2,500 02 Hradec Králové, tel.: 495 2I2 861', www.vocelova.cz

PRAVIDLA A zÁsADY VÝUKY A VÝcVlKU ŽADATELŮ o zísKÁNí ŘtDlčsKÉHo oPRÁVNĚNí
V AUTošKoLE soš A sou HRADEC KRÁLoVÉ, VocELoVA 1338

Výuka a výcvik k získánířidičského oprávněníjsou plně realizovány dle platné legislativy České republiky. (Zákon

o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel číslo 247 /2000 sb. v platném znění).

Druhy: a) základnívýuka a výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny B

b) sdruŽená výuka a výcvik k získání řidičského oprávněnískupiny B, C

Zahájení výuky a výcviku začíná dnem nahlášeníkurzu na odbor dopravy Magistrátu města Hradce Králové na

základě včas a řádně vyplněné Žádosti o přijetí k výuce a výcviku a Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
k řízení motorového vozidla žadatelů. 

{

Termín první závěrečné zkoušky je pro žadatele zajištěn na odboru dopravy Magistrátu města Hradce Králové.

K závěrečné zkoušce je připuštěn pouze žadatel, který prokázal dostatečné znalosti z pravídel silničního provozu,

a to formou tří úspěšně Vypracovaných testů. Maximální doba pro úspěšné vykonání závěrečné zkoušky je

18 měsíců ode dne zahájení výuky a výcviku.

5. Termín opakované závěrečné zkoušky je zajištěn na základě žádosti žadatele' Termín schvaluje vedoucí
autoškoly. Na úspěšné absolvování opravné zkoušky je zákonem č.z47l2o0o Sb. stanovena lhůta maximálně

6 měsíců.

Financování základní výuky a výcviku je zajištěno z finanční dotace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Uchazeč sí sám hradí dle platných ceníků:
a) správní poplatek 700,- Kč za závěrečnou zkoušku v pok|adně MM HK

b) poplatek 250,- Kč za praktickou jízdu při opakované závěrečné zkoušce skupiny řidičského
oprávněnískupiny B v pokladně AŠK Vocelova HK

c) poplatek 550,- Kč za praktickou jízdu při opakované závěrečné zkoušce skupiny řidičského
oprávněnískupiny C v pokladně AŠK Vocelova HK

d) poplatek 25o,- Kč za doplňujícíjízdu skupiny řidičského oprávněnískupiny B v pokladně AšK
Vocelova HK

e) poplatek 55o,- Kč za doplňujícíjízdu skupiny řidičského oprávnění skupiny C v pokladně AŠK

Vocelova HK

f) poplatek cca 100,- Kč za učebnici autoškoly v pokladně AŠK Vocelova HK

Forma výuky teorie _ skupínová v hodinách řízení motorových vozidel.
Forma výcviku praktických jízd je individuální.
Před zahájením výcviku vytvoří pověřený učitel autoškoly skupiny žadatelů podle jejich data narození. Výcvik

zahájí nejdříve nejsta rší žadatelé.

Průběh základnívýuky a výcviku k získání řidičského oprávnění skupiny B:

Po 14 výcvikových hodinách praktických jízd absolvuje žadatel zkušební test z pravidel silničního provozu pro

řidičské oprávněnískupiny B. V případě, že neuspěje, nemůže pokračovat v dalším výcviku praktických jízd. Toto
přerušení trvá až do doby, než absolvuje test s výsledkem prospěl. Doba mezi přezkoušením je minimálně jeden

týden. Přezkoušení absolvují žadatelé v hodinách výuky teorie.
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středníodborná škola a Středníodborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338

Vocelova 1338/2,500 02 Hradec Králové, tel.: 495 2t2 86I, www.vocelova'cz

Průběh sdružené výuky a výcviku k získání řidičského opráVněnískupiny B, C:

Po ].4 a 28 výcvikových hodinách praktických jízd absolvuje žadatel zkušební test z pravidel silničního provozu
pro řidičské oprávnění skupiny C. V případě, že neuspěje, nemůže pokračovat v dalším výcviku praktických jízd.

Toto přerušenítrvá až do doby, než absolvuje test s výsledkem prospěl. Doba mezi přezkoušením je minimálně
jeden týden. Přezkoušení absolvujížadatelé v hodinách výuky teorie.

omlouváníz výuky a výcviku:
a/ Zhodin výuky teorie se žadatel omlouvá dle platného školního řádu. Po ukončenívýuky

před mětu řízení motorových vozidel učitel předloží vedoucím u'a utoškoly počet hodín
absence jednotlivých žadatelů, který určíopravná opatření. Zákon o získánía zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel číslo 247 /2000 Sb. neumožňuje v základní
ani sdružené výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění absenci'

b/ Z hodin výcviku praktických jízd se žadatel omlouvá
o písemně na e-mailové adrese autoskola@vocelova.cz, a to nejpozději do ]-4,00 hodin v den před

naplánovanou výcvikovou jízdoul {

o telefonicky na čísle telefonu 495 2I2295, a to nejpozději do 14,OO hodin v den před naplánovanou
výcvikovou jízdou !

o osobně u učitele praktických jízd nebo v kancelářích autoškoly č. 229 nebo č.2o1', a to nejpozději do 14,00
hodin v den před naplánovanou výcvikovou jízdou !

V případě, že nebude žadatel řádně omluven, uhradív pokladněRŠrčástku za nákladyvzniklé
s neuskutečněnou naplánovanou výcvikovou jízdou! V případě neuhrazení poŽadované částky nebude
žadatel připuštěn k závěrečné zkoušce.

11. Výuku a výcvik kzískání řidičského oprávnění může ukončit žadatel pouze zvážných zdravotních důvodů, a to
písemně s přiloženým lékařským posudkem. Ukončenískupiny C u sdružené výuky a výcviku k získání řidičského
oprávnění není přípustné. Rámcový vzdělávací program předepisuje získání odborné připravenosti k řízení
motorových vozidel skupiny C u oborů: autotronik, dopravníprostředky, mechanik opravář motorových vozidel
a autoelektrikář.

Zpracoval: Pavel Půhoný
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lng. Lukáš Nepokoj

Účinnost: od 3. 9. 2018

wLlukttivA.*u
xpÁLovr'rrft 'qnE{ {Á rl Jt fi $$ i

t+"-,,-.-,1


