
P.č. den datum měsíc rok zahájení od: téma počet v.hodin téma počet v.hodin téma počet v.hodin

O ČT 10. červen od 15:00 hod do 16:00 hod 1.

1. SO 12. červen 10:00 PPV ( 1,2,3)  / 1 TZBJ 1 OÚV 1

2. NE 13. červen 16:00 PPV (4,5,6) / 2 TZBJ (2,3)  /  2

3. ÚT 15. červen 16:00 PPV (7,8,9)  / 3 TZBJ (4,5)  / 3

4. ČT 17. červen 16:00 PPV (10,11,12,13)  / 4 ,5 TZBJ (6)  / 4 . OP 1

5. SO 19. červen 8:00 PPV (14,15,16) /  6,7 TZBJ (7,8)  / 5

6. SO 26. červen 8:00 PPV (17,18)  / 8,9 TZBJ (9,10)  / 0 OÚV (2)    / 0

7. ÚT 29. červen 16:00 OP (2,3,4)  / 2

8. červen 15.30 ZP (1,2)  / 1 ZPP 1,2,3,4
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To provede autoškola.

Úřední poplatek  (za celou zkoušku) činí  700,- Kč  (a hradí se  před zkouškou z PPV)   v pokladně na Úřadě v Bílovci. Komisaři se předloží potvrzení v den zkoušek.

Část zkoušky se jezdí po dálnici, mezi obcemi a následně po NJ a nebo Ostravě.Žadatel jezdí min. 30 minut dle pokynu zkušebního komisaře. 

Od července 2021 platí pro zkoušky: 3 x a dost !

ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACEinformativní schůzka

Dne 1.6.2021                                                                                 upravil:  Petr Chýlek
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Po třech neúspěšných pokusech musí následoat nová výuka teorie nebo praxe ! PS: na změnách "se pracuje"- budou upřesňovány.

PLÁN SETKÁNÍ V AUTOŠKOLE
 pro teoretickou výuku - konzultace, údaje o platbě kurzovného, zkouškách aj.

Autoškola Petr Chýlek- Š Fabia benzín: mob. 724 137 572        

Poplatky za opakované zkoušky : z jízdy OA 500,- Kč autoškole /           a               400,- Kč v pokladně na Úřadě v Bílovci

Poplatky za opakované zkoušky PPV -  testy 200,- Kč autoškole /     a          100,- Kč úřadu v Bílovci

Pak proběhne tzv. registrace (zašle se seznam žadatelů - Žádosti... na Úřad do Bílovce (obecní úřad obce s rozšířenou působností). 

spojit do dvojic. Výcvik pak trvá 3 hod (žadatelé se střídají). Trasy pr. výcviku se směřují po okrese NJ a Ostrava 

 Zkoušky teoretické PPV - testy  probíhají v Bílovci na radnici  v PO nebo STod 13:00 hod a jsou zadány pomocí PC.

Každý žadatel o získání řidičského oprávnění vyplní (v PC) a podepíše (+rodič do 18 let ) Žádost o přijetí k výuce a výcviku

  a od svého praktického lékaře doručí  autoškole žadatel Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 
(né starší 3 měsíců před podánim Žádosti...)

a až do odvolání NV vypíše  žadatel (dle vzoru) Čestné prohlášení o zdravotní spůsobilosti vůči viru COVID 19.

 

Opakované zkoušky se mohou uskutečnit nejdříve po 5 ti pracovních dnech. Maximální doba pro ralizaci zkoušek je 6 měsíců od první zkoušky.

Kondiční jízda navíc: 450,- Kč 1,5 hod

Pro výuku zajistíme aktuální učebnice s rokem vydání 2021: cena je cca 150,- Kč. Měl by ji mít každý .

e-mailová adresa: svar.skola.studenka@m-zone.cz ;        petr.chylek1954@gmail.com

Zkoušky z praktické OA jízdy pak probíhají pro první dva žadatelé  od 7:30 hod z Bílovce. Ostatní pak mohou zahájit zkoušky z  NJ nebo z Ostravy

Opakování a přezkoušení:                                                                                             celkem 04 / 2

Další praktický výcvik ve vozidle si pak žadatel domlouvá s autoškolou, kde je zaregistrován: Petr Chýlek

Zákonem č.247/2000Sb. je stanoven počet vyučovacích hodin jízdy OA (jedna v.h. je 45') u sk.B je 28 v.h., tj,  14 krát (po 1,5 hod) včetně AC .

OÚV

Výcvik v jízdě OA  v jednom dni může trvat max. 2 vyučovací hod. , tj. 1,5 hod. V poslední fázi výcviku se mohou jízdy

Zálohu kurzovného, tj. 5 000,- Kč je třeba uhradit  Autoškole Petr Chýlek před zahájením výuky ( po registraci žadatele na úřadě).

Praktický výcvik začína na AC (autocvičišti), tj. na Parkovišti fa. AK 1324 na ul. Butovické naproti zdravotního střediska + ANTLER

Celé kurzovné pro sk. B činí  11 900,- Kč a  je třeba  ho uhradit - doplatit  nejpozději do konce výcviku.

Výuka o ovládání a údržbě vozidla:                                                                            celkem 02 / 1

Úhrada na účet :    Autoškola Petr Chýlek;      č.ú.: 0215178033 / 0800

Z organizačních důvodů ze strany autoškoly je možná případná změna termínu  výuky-konzultací . 

Výuka předpisů o provozu:                                                                                           celkem 18 /  9  hodin (45 min.je jedna vyučovací hod.)

Výuka techniky a  zásad bezpečné jízdy:                                                                 celkem 10 /  5

Rozsah výuky teorie pro Základní výuku a výcvik - ZVV a pro Individuální výku a výcvik - ISP (polovina teorie ZVV)

PPV

TZBJ
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Výuka zdravotnické přípravy:                                                                                       celkem 02 / 1   

Do doby odvolání nařízení vlády, během výuky teorie, praxe a zkoušek  používáme respirátory T2.


