KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Směrnice,
kterou se stanoví postup zkušební komise Krajského úřadu kraje Vysočina
při provádění zkoušek ţadatelů o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitelů
výuky a výcviku a k ujednocení postupu při přihlašování ke zkoušce ţadatelů o získání
nebo rozšíření profesního osvědčení učitele výuky a výcviku provozovateli autoškol.

ze dne 26. 11. 2010

č. 9/10

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Tato Směrnice stanoví postup zkušební komise Krajského úřadu kraje Vysočina (dále
jen „krajský úřad“) při provádění zkoušek ţadatelů o získání nebo rozšíření profesního
osvědčení učitelů výuky a výcviku a k ujednocení postupu při přihlašování ke zkoušce
ţadatelů o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele výuky a výcviku
provozovateli autoškol.

(2)

Účelem zkoušek ţadatelů o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitelů výuky
a výcviku (dále jen ,,zkouška“) je zjistit úroveň znalostí a dovedností ţadatelů o získání
nebo rozšíření profesního osvědčení učitele výuky a výcviku ve smyslu ustanovení
§ 21 a § 23 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).

(3)

Rozsah zkoušky je stanoven § 7 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č.
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. (dále jen
„vyhláška“) a Usměrněním činnosti krajských úřadů k provádění zkoušek č. 014/02-160
pod čj: 1738/02-160 z 19. července 2002, vydaným MDS ČR.
Čl. 2
Zkušební komise

(1)

Zkoušky ţadatelů o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitelů výuky
a výcviku (dále jen „ţadatel“) provádí krajský úřad, a to na základě přihlášky ke
zkoušce k získání – rozšíření profesního osvědčení. Vzor přihlášky je uveden v příloze
č. 1 této Směrnice.

(2)

Ţadatel můţe podat přihlášku po ukončení základního školení pro učitele výuky a
výcviku. K přihlášce přiloţí poţadovanou dokumentaci a zašle na krajský úřad – odbor
dopravy a silničního hospodářství, kde pověřený zaměstnanec posoudí úplnost
dokumentace a splnění stanovených podmínek pro zařazení ţadatele ke zkoušce.

(3)

Pro zabezpečení zkoušek ţadatelů jmenuje krajský úřad pětičlennou zkušební komisi.
V čele zkušební komise stojí její předseda. Předsedou je zaměstnanec kraje Vysočina
zařazený do krajského úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství, který je
k výkonu této funkce odborně způsobilý. Další členy zkušební komise jmenuje vedoucí
odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu na návrh předsedy komise.
Členem komise je vţdy i zástupce autoškoly nebo organizační sloţky státu, která
prováděla základní školení ţadatele.

(4)

Za organizaci a administrativní zajištění zkoušky zodpovídá předseda zkušební komise.
Předseda zkušební komise můţe provedením jednotlivých dílčích zkoušek pověřit
některého člena zkušební komise.

(5)

O provedených zkouškách vede krajský úřad protokol. Kaţdý protokol má své
evidenční číslo a je evidenčním dokladem. Po posledním provedeném zápisu v
protokolu se provede podtrţení tohoto zápisu s uvedením data podtrţení, potvrzené
otiskem razítka krajského úřadu se státním znakem (dále jen „úřední razítko“) a
podpisem předsedy zkušební komise. Po provedení tohoto úkonu se protokol ukládá u
odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu na dobu deseti let.
Po uplynutí této doby se protokol v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví,
ve znění pozdějších předpisů, archivuje.

Čl. 3
Činnost zkušební komise před vlastním zahájením zkoušek
(1)

Předseda zkušební komise provede kontrolu dokladů ověřujících splnění poţadavku
§ 21 odst. 2 a 3 zákona, které je ţadatel a provozovatel autoškoly, který prováděl
základní školení povinen předloţit spolu s přihláškou ke zkoušce nebo před vlastním
zahájením zkoušky zkušební komisi.

(2)

Jde o:
a) platný doklad totoţnosti uvedený v ţádosti o získání - rozšíření profesního
osvědčení (originál před vlastním zahájením zkoušky),
b) doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání (originál před vlastním zahájením zkoušky,
kopie s přihláškou),
c) doklad o absolvování dopravně psychologického vyšetření (originál s přihláškou),
d) doklady o provedeném základním školení (§ 9 aţ 11 vyhlášky) (kopie s přihláškou,
originál před vlastním zahájením zkoušky),
e) platný řidičský průkaz (originál před vlastním zahájením zkoušky),
f) výpis z evidenční karty řidiče ne starší jednoho měsíce v den konání zkoušky
(originál s přihláškou),
g) výpis z rejstříku trestů ne starší neţ 90 dnů (originál před vlastním zahájením
zkoušky)
h) profesní osvědčení, je-li ţadatel jeho drţitelem (kopii s přihláškou, originál před
vlastním zahájením zkoušky),
i) registrační listinu autoškoly (kopii s přihláškou, originál před vlastním zahájením
zkoušky).

(3)

Doklady uvedené v Čl. 3 odst. 2. písm. a), b), d), e), g) h) a i) této Směrnice se
předkládají v originálech nebo ověřených kopiích zkušební komisi k nahlédnutí pro
účely porovnání správnosti potřebných údajů.

(4)

Doklady uvedené v Čl. 3 odst. 2 písm. c) a f) této Směrnice se zakládají k dokumentaci
o provedených zkouškách v originálech. Doklad uvedený v Čl. 3 odst. 2 písm. c) této
Směrnice se zakládá k dokumentaci o provedených zkouškách pouze v případě, není-li
ţadatel doposud drţitelem profesního osvědčení.
Čl. 4
Provedení zkoušky pro získání jedné skupiny (podskupinu) řidičského
oprávnění nebo rozšíření profesního osvědčení jen o jednu skupinu
(podskupinu) řidičského oprávnění

(1)

K získání oprávnění pro provádění výuky a výcviku jednotlivých předmětů uvedených
na třetí a čtvrté straně profesního osvědčení je ţadatel povinen v souladu s § 21 odst. 2
písm. d) a odst. 3 písm. a) a § 24 odst. 3 zákona v návaznosti na § 7 odst. 3 vyhlášky
sloţit úspěšně dílčí zkoušky podle následující tabulky:

Předmět výuky a výcviku

Zkoušky podle vyhlášky č. 167/2002 Sb., § 7 odst.
3 písmena
a)

b)

c)

d)

Výuka předpisů o provozu vozidel

Z

Z
D

Z
D

Výuka teorie řízení a zásad
bezpečné jízdy

Z

Z
D

Výuka o ovládání a údrţbě vozidla

Z

Z
D

Z
D

Výcvik v řízení vozidla

Z

Z
D

Z
D

Výcvik praktické údrţby vozidla

Z

Z
D

Z
D

e)

f)

g)

h)

Z
D

D

Z
D

Z
D
Z
D

Vysvětlivky: u zkoušky označené v tabulce písmenem „Z“ se prokazují znalosti
u zkoušky označené v tabulce písmenem „D“ se prokazují dovednosti
u zkoušky označené v tabulce písmeny „ZD“ se prokazují znalosti i dovednosti
(2)

Krajský úřad sdělí neprodleně písemně ţadateli prostřednictvím provozovatele
autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky, popřípadě opakované zkoušky.

(3)

Zkouška se skládá v českém jazyce.

(4)

Zkušební otázky z jednotlivých témat zkoušky (mimo zkoušky podle § 7 odst. 3 písm. a)
vyhlášky) zpracuje krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství. Ţadatel si
otázku, na kterou bude provádět výklad, vylosuje.

(5)

Zkouška se můţe skládat z těchto dílčích částí
a) Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické
přípravy - (podle § 7 odst. 3 písm. a) vyhlášky), se provádí elektronickým testem
na PC v aplikaci „E-testy“ případně písemně zkušebním testem, které jsou shodné
se zkušebním testem pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel. Zkouška je hodnocena stupněm „prospěl“, dosáhl-li ţadatel o získání
profesního osvědčení plný počet bodů.
b) Zkouška - výklad tématu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
(podle § 7 odst. 3 písm. b) vyhlášky), se provádí ústně. Ţadatel provede výklad
k tématu zadané otázky. Výklad musí mít veškeré náleţitosti vyučovací hodiny
a ţadatel můţe pouţívat pomůcky, didaktickou techniku a literaturu k zadanému
tématu otázky, které má k dispozici. Hodnotí se znalost a dovednost výkladu
tématiky zadané otázky, kvalita a pedagogické provedení výkladu, názornost a
srozumitelnost, pouţívání správných odborných termínů, vyuţití pomůcek,
schopnost ţadatele reagovat pohotově, věcně a přesně na doplňující dotazy.
c) Zkouška z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních
komunikacích a provádění jejich výuky (podle § 7 odst. 3 písm. c) vyhlášky), se
provádí ústně. Ţadatel provede výklad k tématu zadané otázky. Výklad musí mít
veškeré náleţitosti vyučovací hodiny a ţadatel můţe pouţívat pomůcky, didaktickou
techniku a literaturu k zadanému tématu otázky, které má k dispozici. Hodnotí se
znalost a dovednost výkladu tématiky zadané otázky, kvalita a pedagogické
provedení výkladu, názornost a srozumitelnost, pouţívání správných odborných
termínů, vyuţití pomůcek, schopnost ţadatele reagovat pohotově, věcně a přesně
na doplňující dotazy.

d) Zkouška z ovládání a údrţby vozidla a provádění jejich výuky (podle § 7 odst. 3
písm. d) vyhlášky), se provádí ústně. Ţadatel provede výklad k tématu zadané
otázky. Výklad musí mít veškeré náleţitosti vyučovací hodiny a ţadatel můţe
pouţívat pomůcky, didaktickou techniku a literaturu k zadanému tématu otázky,
které má k dispozici. Zkouška můţe probíhat případně téţ u vozidla. Hodnotí se
znalost a dovednost výkladu tématiky zadané otázky, kvalita a pedagogické
provedení výkladu, názornost a srozumitelnost, vyuţití pomůcek, pouţívání
správných odborných termínů, schopnost ţadatele reagovat pohotově, věcně
a přesně na doplňující dotazy. V části zkoušky zaměřené na ovládání vozidla se
klade důraz především na znalost jednotlivých ovládacích prvků vozidla, jejich
umístění ve vozidle a jejich označení, správný způsob provádění jednotlivých
jízdních úkonů apod. V části zkoušky zaměřené na údrţbu vozidla se klade důraz
především na kontrolní činnost řidiče před výjezdem a v průběhu jízdy vozidla, na
diagnostiku případných závad, které mohou vzniknout zejména v průběhu jízdy a
na moţnosti odstranění takovýchto závad na pozemní komunikaci. Hodnotí se
znalost tématiky zadané otázky, kvalita a pedagogické provedení výkladu,
názornost a přesvědčivost, vyuţití pomůcek, schopnost ţadatele reagovat
pohotově, věcně a přesně na doplňující dotazy. Při hodnocení je téţ nezbytné
přihlíţet i ke znalostem a dovednostem, které mohou podstatným způsobem ovlivnit
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
e) Zkouška z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky (podle
§ 7 odst. 3 písm. e) vyhlášky), se provádí ústně. Ţadatel provede výklad k tématu
zadané otázky. Výklad musí mít veškeré náleţitosti vyučovací hodiny a ţadatel
můţe pouţívat pomůcky, didaktickou techniku a literaturu k zadanému tématu
otázky, které má k dispozici. Hodnotí se znalost a dovednost výkladu tématiky
zadané otázky, kvalita a pedagogické provedení výkladu, názornost a
srozumitelnost, pouţívání správných odborných termínů, vyuţití pomůcek,
schopnost ţadatele reagovat pohotově, věcně a přesně na doplňující dotazy. Klade
se především důraz na znalost principů bezpečné jízdy, znalost základních zásad
chování řidiče za jízdy vozidla tak, aby nedocházelo k ohroţení nebo zbytečnému
omezení ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, na znalost
defenzivního způsobu jízdy, předvídavost, sebekontrolu řidiče a správného odhadu
jeho vlastních schopností, znalost řešení krizových situací a na rychlost a správnost
rozhodování při těchto situacích apod.
f) Zkouška z praktické údrţby vozidla a provádění její výuky (podle § 7 odst. 3
písm. f) vyhlášky), se provádí ústně. Ţadatel provede výklad k tématu zadané
otázky. Zkouška se provádí u vozidla. Výklad musí mít veškeré náleţitosti
vyučovací hodiny. Hodnotí se znalost a dovednost výkladu tématiky zadané otázky,
kvalita a pedagogické provedení výkladu, pouţívání správných odborných termínů,
názornost a praktické znalosti ţadatele. Při zkoušce musí ţadatel prokázat základní
znalost konstrukce vozidel a jejich jednotlivých soustav. Dále pak diagnostiku
nejčastějších závad, které mohou vzniknout během jízdy vozidla, způsob a
moţnosti jejich odstranění. Vzhledem ke konstrukci současných vozidel a velmi
omezeným moţnostem provádění jejich oprav vlastními prostředky je nezbytné
klást důraz zejména na oblast základní diagnostiky moţných vzniklých závad.
g) Při zkoušce z provádění výcviku v řízení vozidla (podle § 7 odst. 3 písm. g)
vyhlášky). zkoušený komentuje svoji činnost řidiče, jako by instruoval ţadatele o
získání řidičského oprávnění. Při výkladu vysvětluje provádění jednotlivých jízdních
úkonů a včas a správně reaguje na dopravní situaci při řízení vozidla.
h) Zkouška z praktického ovládání vozidla příslušné skupiny nebo podskupiny
řidičského oprávnění (podle § 7 odst. 3 písm. h) vyhlášky) se provádí při praktické
jízdě vozidlem. K provedení této zkoušky přistavuje výcvikové vozidlo zpravidla
provozovatel autoškoly, která prováděla základní školení. Ţadatel sedí ve vozidle
na místě řidiče a během jízdy předvede svoje znalosti a dovednosti v bezpečném
ovládání vozidla. Zkoušející sedí ve vozidle zpravidla na místě určeném pro učitele
výcviku a stanovuje trasu. Hodnotí se ovládání vozidla ţadatelem v různých

situacích v provozu na pozemních komunikacích, ke kterým v průběhu zkoušky
došlo, dodrţování pravidel provozu na pozemních komunikacích a bezpečné
vedení vozidla ve vztahu k ostatním účastníkům provozu na pozemních
komunikacích.
(6)

U zkoušky podle Čl. 4 odst. 5b), 5c), 5d), 5e) a 5f) této Směrnice se po zadání otázek
poskytuje na přípravu celková doba 30-ti minut. Tato doba můţe být na výslovné přání
ţadatele zkrácena.

(7)

Na provedení zkoušky podle Čl. 4 odst. 5a) této Směrnice, je stanovena doba 30-ti
minut. Na provedení kaţdé dílčí zkoušky podle Čl. 4 odst. 5b) – 5f) této Směrnice, je
stanovena doba 20-ti minut; v závislosti na prokázaných znalostech a dovednostech
ţadatele můţe zkušební komise tuto dobu zkrátit nebo prodlouţit. Dílčí zkouška podle
Čl. 4 odst. 5g) této Směrnice, se provádí v rámci dílčí zkoušky podle Čl. 4 odst. 5h) této
Směrnice v rozsahu nejméně 10-ti minut. Dobu zahájení této dílčí zkoušky určí
zkoušející.

(8)

Při dílčích ústních zkouškách, po ukončení samostatného výkladu ţadatele, můţe
předseda zkušební komise nebo její členové klást ţadateli doplňující otázky. Předseda
zkušební komise můţe samostatný výklad ţadatele přerušit nebo ukončit.
Čl. 5
Provedení zkoušky pro získání více skupin (podskupin) řidičského
oprávnění nebo rozšíření profesního osvědčení o více skupin
(podskupin) řidičského oprávnění

V případě, kdy se ţadatel podrobuje zkoušce pro více skupin (podskupin) řidičského
oprávnění, se provádí zkouška v následujícím rozsahu:
a) zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy
(podle § 7 odst. 3 písm. a) vyhlášky), se provádí elektronickým testem na PC
v aplikaci „E-testy“ případně písemně zkušebním testem určeným pro tu skupinu
řidičského oprávnění, pro kterou ţadatel ţádá o získání -rozšíření profesního
osvědčení a pro jejíţ získání je podle § 17 odst. 4 vyhlášky potřebné získání
vyššího počtu bodů,
b) při zkoušce - výklad tématu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
(podle § 7 odst. 3 písm. b) vyhlášky), z předpisů souvisejících s předpisy o provozu
na pozemních komunikacích a provádění jejich výuky (podle § 7 odst. 3 písm. c)
vyhlášky) a z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky (podle §
7 odst. 3 písm. e) vyhlášky), provede ţadatel výklad k tématu vţdy jedné zadané
otázky,
c) zkoušku z provádění výcviku v řízení vozidla (podle § 7 odst. 3 písm. g) vyhlášky),
provádí ţadatel zpravidla na nejvyšším druhu motorového vozidla; nejvyšší druh
motorového vozidla pro účely tohoto upřesnění se stanoví následovně: traktor –
osobní automobil – nákladní automobil - autobus,
d) při zkoušce z ovládání a údrţby vozidla a provádění jejich výuky (podle § 7 odst. 3
písm. d) vyhlášky) a z praktické údrţby vozidla a provádění její výuky (podle § 7
odst. 3 písm. f) vyhlášky), provede ţadatel výklad k tématu zpravidla jedné zadané
otázky, a to pro kaţdý druh vozidla příslušné skupiny (podskupiny) řidičského
oprávnění, pro jejíţ oprávnění k výuce a výcviku zkoušku skládá,
e) koná-li ţadatel zkoušku z praktického ovládání vozidla příslušné skupiny nebo
podskupiny řidičského oprávnění (podle § 7 odst. 3 písm. h) vyhlášky), jejichţ
obsahem je i řidičské oprávnění opravňující k řízení motocyklů, provádí ţadatel tuto
zkoušku vţdy na motocyklu a dále pak i zkoušku na nejvyšším druhu motorového
vozidla podle Čl. 5 písm. c) této Směrnice.

Čl. 6
Hodnocení zkoušky a vydání profesního osvědčení
(1)

Po provedení všech dílčích zkoušek provede zkušební komise celkové hodnocení
činnosti a odpovědí ţadatele a o výsledku hlasuje. Tam, kde dílčí zkoušku neprováděla
celá komise (např. zkouška z praktického ovládání vozidla), hodnotí výsledek této dílčí
zkoušky ten člen (členové) komise, který ji prováděl. O výsledku hlasování provede
předseda zkušební komise záznam podle Čl. 2 odst. 5 této Směrnice.

(2)

Pokud je ţadatel u zkoušky podle Čl. 4 odst. 5a) této Směrnice hodnocen stupněm
„neprospěl“ a současně nezíská potřebný počet bodů stanovených v § 17 odst. 4
vyhlášky pro tu skupinu (podskupinu) řidičského oprávnění jíţ je drţitelem, lze
takovéhoto ţadatele povaţovat v souladu s § 82 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za osobu odborně nezpůsobilou. V takovém
případě krajský úřad podá k příslušnému registračnímu místu pro vedení registru řidičů
podnět k zahájení správního řízení o omezení nebo odnětí řidičského oprávnění pro
ztrátu odborné způsobilosti podle § 93 odst. 2 písm. a) a § 94 odst. 1 písm. b) výše
citovaného zákona.

(3)

Ţadatel, který splnil podmínky pro udělení oprávnění k provádění výuky a výcviku a tím
i k vydání profesního osvědčení, odevzdá předsedovi zkušební komise svoji fotografii.
Fotografie musí být v technickém provedení, tak jak vyţaduje § 8 odst. 6 vyhlášky.

(4)

Za vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole vybere krajský úřad
správní poplatek podle části II poloţky 28 písm. c) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

(5)

Na okamţité uplatnění vystavení a vydání profesního osvědčení bezprostředně po
úspěšném provedení zkoušek nemá ţadatel právní nárok. Termín a místo pro vydání
profesního osvědčení stanoví předseda zkušební komise.

(6)

Pro provedení opakované zkoušky platí v plném rozsahu všechna ustanovení této
Směrnice vztahující se pro provedení zkoušky.
Čl. 7
Protokol o zkouškách

(1)

Protokol o zkouškách vede krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství
a jednotlivé zápisy v něm provádí předseda zkušební komise.

(2)

Protokol o zkouškách obsahuje evidenční číslo, datum zaloţení, celkový počet listů,
které jsou vzestupně číslované, otisk úředního razítka a podpis zmocněné osoby, která
provedla evidenci protokolu o zkouškách.

(3)

V protokolu o zkouškách uvede předseda zkušební komise u kaţdého ţadatele
následující záznamy:
a) jméno, příjmení, popřípadě titul a datum narození ţadatele,
b) skupinu (podskupinu) řidičského oprávnění, pro provádění jejíţ výuky a výcviku
skládá ţadatel zkoušku,
c) název autoškoly, která prováděla základní školení,
d) datum provedení zkoušky,
e) hodnocení (prospěl-neprospěl) u všech částí, ze kterých se zkouška skládá.
Správnost zapsaných údajů v protokolu o zkouškách potvrdí předseda zkušební
komise svým podpisem a otiskem úředního razítka.

(4)

Opravu údaje v protokolu o zkouškách lze provádět výhradně jen přeškrtnutím celého
řádku v protokolu a zapsáním nového údaje do řádku následujícího. Původní text
v přeškrtnutém řádku musí zůstat čitelný. Kaţdá oprava se opatřuje datem, čitelným
podpisem předsedy zkušební komise, který opravu provedl a otiskem úředního razítka.

(5)

V případě, kdy se bude jednat o opakovanou zkoušku, provádí se záznamy podle Čl. 7
odst. 3 písm. e) této Směrnice v tom řádku protokolu, ve kterém byl ţadatel zapsán při
konání zkoušky.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení

(1)

Tato Směrnice ruší Směrnici č. 9/04, kterou se stanoví postup zkušební komise
Krajského úřadu kraje Vysočina při provádění zkoušek ţadatelů o získání nebo
rozšíření profesního osvědčení učitelů výuky a výcviku a k ujednocení postupu při
přihlašování ke zkoušce ţadatelů o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele
výuky a výcviku provozovateli autoškol ze dne 30. 12. 2004.

(2)

Nedílnou součástí této Směrnice jsou Příloha č. 1 - Přihláška ke zkoušce k získání
profesního osvědčení učitele výuky a výcviku a Příloha č. 2 – Protokol o zkoušce
učitele výuky a výcviku.

(3)

Tato Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. 12. 2010.

V Jihlavě dne 26. 11. 2010

Ing. Bc. Kadlec Zdeněk
ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina

Příloha č. 1
otisk razítka autoškoly

záznamy krajského úřadu

PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE
k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku
Autoškola: ………………………………..…………...………………….………………….
Sídlo: ………………………….…………………..……………………...…………………..
Telefonický kontakt: ……………………..…………………...…………………….……..
Zastoupená provozovatelem autoškoly:
Jméno, příjmení, titul:………………………...………...….………………………………
přihlašuje ke zkoušce k získání – rozšíření*) profesního osvědčení pro učitele výuky a
výcviku v rozsahu oprávnění:
předmět: ………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………...
předmět:……………………………………….….. skup. ŘO: ……………………………...
předmět: ………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………...
předmět: ………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………...
předmět: ………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………...
ţadatele
Jméno: ………………………… příjmení (titul): …………………………………………..
datum narození: …………………… místo narození: ……….……………………………
státní občanství: ………….. doklad totoţnosti číslo: ………...………. série: …………
adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………..………..
řidičský průkaz číslo: …………………………. skupiny (podskupiny): …………….…...
vydán dne: ………………………… kým: ………………….………………………………
V ……………………………….. dne ………………. ……………………………………...
Podpis provozovatele autoškoly
*) nehodící se škrtněte

Ţadatel o své osobě uvádí:
Jsem drţitelem profesního osvědčení číslo: ………………………… série: …………..
v rozsahu oprávnění
předmět: …………………………………………..... skup. ŘO: ……………………………...
předmět: …………………………………………..... skup. ŘO: ……………………………...
předmět: …………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………...
předmět: …………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………...
předmět: …………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………...
PROHLAŠUJI, ţe nemám soudem nebo správním orgánem uloţen trest zákazu řízení
motorových vozidel a ani v posledních třech letech mi nebyl takovýto trest uloţen.

V …………………………….……. dne …………….. …………………….……………...
podpis ţadatele
K ţádosti přikládám následující dokumenty:
a) kopii dokladu o ukončeném vzdělání
(originál předloţím u zkoušky)
b) doklad o absolvování dopravně psychologického vyšetření
(není nutný v případě, ţe ţadatel je jiţ drţitelem profesního osvědčení)
c) dokumentace o provedeném základním školení
(třídní kniha, záznamník o praktickém výcviku, apod.)
d) kopii platného řidičského průkazu
e) výpis z EKŘ ne starší jednoho měsíce
f) výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců
g) kopii platného profesního osvědčení
(je-li ţadatel drţitelem)
h) kopii registrační listiny autoškoly, která základní školení provedla

ANO – NE*)
ANO – NE*)
ANO – NE*)
ANO – NE*)
ANO – NE*)
ANO – NE*)
ANO – NE*)
ANO – NE*)

Zkouška z praktické údrţby vozidla, provádění výcviku v řízení a ovládání vozidla bude
provedena na vozidlech:
na skupinu (podskupinu) ………..

typ ……………. registrační značka …………...….……

na skupinu (podskupinu) ………..

typ ……………. registrační značka …………...….……

Zástupce autoškoly (organizační sloţky státu), který bude členem komise:
Jméno, příjmení, titul: …………………………………………………………………………..
Narozen: ……………………………….. Vztah k autoškole: ………………………………...
JE – NENÍ*) drţitelem profesního osvědčení učitele výuky a výcviku skupiny………………...

Příloha č. 2

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního
hospodářství
PROTOKOL
o zkoušce učitele výuky a výcviku
Místo a čas zahájení zkoušky:
Číslo protokolu provedené zkoušky:
Jméno a příjmení (titul):
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Série a číslo řidičského průkazu pro
skupiny (podskupiny) ŘO:
Evidenční číslo a rozsah profesního
osvědčení:
ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ PROVEDLA
AUTOŠKOLA:

Zkušební komise

Termín zkoušky
Jméno, příjmení (titul)

Datum
narození

Organizace

Podpis

Organizace

Podpis

Předseda
Člen
Člen
Člen
Člen

Termín opakované zkoušky
Jméno, příjmení (titul)

Předseda
Člen
Člen
Člen
Člen

Uděleno oprávnění v rozsahu:
Zapsáno v profesním osvědčení
evidenční číslo:

Datum
narození

Číslo protokolu provedené zkoušky:
Dílčí zkouška podle § 7 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 167/2002 Sb. (test)
Zkouška
dne:

Výsledný
prospěch:
Celkový
počet bodů:

Test
Opakovaná
zkouška dne:

Výsledný
prospěch:
Celkový
počet bodů:

Test

Podpis
předsedy ZkK:
Podpisy
členů ZkK:

Podpis
předsedy ZkK:
Podpisy
členů ZkK:

Dílčí zkouška podle § 7 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 167/2002 Sb. (výklad
pravidel)
Zkouška
dne:
Zadané téma :

Opakovaná
zkouška
dne:
Zadané téma :

Výsledný
prospěch:

Podpis
předsedy ZkK:
Podpisy
členů ZkK:

Výsledný
prospěch:

Podpis
předsedy ZkK:
Podpisy
členů ZkK:

Dílčí zkouška podle § 7 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 167/2002 Sb. (předpisy
související)
Zkouška
dne:
Zadané téma :

Výsledný
prospěch:

Podpis
předsedy ZkK:
Podpisy
členů ZkK:

Opakovaná
zkouška
dne:
Zadané téma :

Výsledný
prospěch:

Podpis
předsedy ZkK:
Podpisy
členů ZkK:

Dílčí zkouška podle § 7 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 167/2002 Sb. (ovládání a
údrţba)
Zkouška
dne:
Zadané téma :

Opakovaná
zkouška
dne:
Zadané téma :

Výsledný
prospěch:

Podpis
předsedy ZkK:
Podpisy
členů ZkK:

Výsledný
prospěch:

Podpis
předsedy ZkK:
Podpisy
členů ZkK:

Číslo protokolu provedené zkoušky:
Dílčí zkouška podle § 7 odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 167/2002 Sb. (TZBJ)
Zkouška
dne:
Zadané téma :

Opakovaná
zkouška
dne:
Zadané téma :

Výsledný
prospěch:

Podpis
předsedy ZkK:
Podpisy
členů ZkK:

Výsledný
prospěch:

Podpis
předsedy ZkK:
Podpisy
členů ZkK:

Dílčí zkouška podle § 7 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 167/2002 Sb. (PÚ)
Zkouška
dne:
Zadané téma :

Opakovaná
zkouška
dne:
Zadané téma :

Výsledný
prospěch:

Podpis
předsedy ZkK:
Podpisy
členů ZkK:

Výsledný
prospěch:

Podpis
předsedy ZkK:
Podpisy
členů ZkK:

Dílčí zkouška podle § 7 odst. 3 písm. g) vyhlášky č. 167/2002 Sb. (provádění
výcviku)
Zkouška dne:

Výsledný
prospěch:

Vozidlo

Podpis
zkoušejícího:

skupiny
(podskupiny):
Opakovaná
zkouška dne:

Podpis
předsedy ZkK:

Výsledný
prospěch:

Vozidlo

Podpis
předsedy ZkK:

Podpis
zkoušejícího:

skupiny
(podskupiny):

Dílčí zkouška podle § 7 odst. 3 písm. h) vyhlášky č. 167/2002 Sb. (ovládání
vozidla)
Zkouška dne:

Výsledný
prospěch:

Vozidlo

Podpis
zkoušejícího:

skupiny
(podskupiny):
Opakovaná
zkouška dne:

Vozidlo
skupiny
(podskupiny):

Podpis
předsedy ZkK:

Výsledný
prospěch:

Podpis
předsedy ZkK:

Podpis
zkoušejícího:

Důvody hodnocení zkoušky stupněm „neprospěl“:

Důvody hodnocení opakované zkoušky stupněm „neprospěl“:

Před provedením zkoušky byly ţadatelem dne
originály:
ŘP č.:
OP č.:
Výpis z evidence rejstříku trestů:

Zkouška ukončena dne:

v

předloţeny k nahlédnutí

hod.

S výsledky zkoušky jsem byl seznámen.
Námitky proti obsahu protokolu a důvody odepření podpisu:

......…...………………………
(podpis zkoušeného)

Úřední
razítko

..................................................
(podpis předsedy zkušební komise)

