
 

Pokyny k praktickému výcviku autoškoly od 11. 5. 2020. 
 

Studenti jsou rozděleni do skupin, kde každá skupina má svého učitele pro praktický výcvik 

autoškoly.  S tímto učitelem absolvují celý praktický výcvik.  

Konzultace k výuce AŠ budou probíhat dle dohody s vyučujícími po uvedených skupinkách. 

 

První konzultace všech žáků AŠ proběhne v pondělí 11. 5. 2020 v 10 hodin v budově 

školy na Svatoplukově ulici ve třech učebnách. 

 

Vyučující + příslušní žáci 3 O 

Černý Milan       mob.606542459         Gunger, Hájek, Holub, Mráček, Perdoch, Peterka,            

                                                              Soukup, Wildung. 

Hemerka Oldřich                                   Hynšt, Kolář, Kriška, Lisický, Sekanina, Strouhal,  

                                                               Trčka, Votava 

Vyučující + příslušní žáci 3 MO 

Jetelina Zdeněk  tel: 608618556           Bátěk, Bonk, Matal, Minařík, Trnka, Václavíček,                      

                                                              Vaněk, Vincenec 

 

Všechny jízdy začínají a končí v areálu praktického výcviku na Určické ulici kam se žáci pět 

minut před uvedeným časem dostaví dle uveřejněného seznamu, kde je uveden čas výuky a 

výcviku včetně druhu vozidla se kterým výcvik absolvují.  

 

Časy výuky jsou následující -        8 00 – 9 30  výcvik 

                                                                                           9 30 – 9 45   desinfekce vozidla 

                                                        9 45 – 11 15 výcvik 

                                                                                          11 15-  11 30 desinfekce vozidla 

                                                       11 30-  13 00 výcvik 

                                                                                           13 00 – 14 00 desinfekce vozidla 

                                                                                                                  kontrola vozidla,                                                                                                     

 

Před zahájením jízdy je žák povinen vyjádřit se zda je schopen jízdu absolvovat a zda je po 

zdravotní stránce způsobilý se výcviku zúčastnit. 

 

Student s tělesnou teplotou 37 stupňů a vyšší není k výcviku připuštěn.  

 

Před jízdou si žák nasadí ochranné hygienické rukavice, nebo provedou desinfekci rukou a po 

celou dobu výcviku je rovněž povinen mít řádně nasazenou ochrannou roušku.  

 

Před jízdou je na sedadle řidiče navlečen ochranný potah, který po ukončení jízdy žák 

z vozidla vyjme a odstraní. 

 

Ve vozidle je žák povinen se dotýkat pouze ovládacích prvků potřebných pro řízení a 

ovládání vozidla.  

Pokud se žák bez řádné omluvy nedostaví k výuce, nebude konat závěrečné zkoušky. 

 

Závěrečné zkoušky autoškoly pro třídu 3.O.    – 29.6.   až 1.7.  

Závěrečné zkoušky autoškoly pro třídu 3.MO.   - 23. až 24.6.    

Žák je povinen alespoň den před závěrečnou zkouškou na Odboru dopravy města Prostějova 

u okénka INFORMACE  uhradit proti dokladu správní poplatek za vykonání zkoušky v částce 

700,- Kč. Dále je potřeba mít platný doklad totožnosti a řidičský průkaz.  

 

Plán 25. – 29. 5. 2020 p. Jetelina ke stažení ZDE 

Plán 25. – 29. 5. 2020 p. Hemerka ke stažení ZDE 

Plán 25. – 29. 5. 2020 p. Černý ke stažení ZDE 

https://www.svehlova.cz/wp-content/uploads/2020/05/Plán-aš-25.5-29-5.-2020-p.-Jetelina.pdf
https://www.svehlova.cz/wp-content/uploads/2020/05/Plan25.5-29.5-Hemerka.pdf
https://www.svehlova.cz/wp-content/uploads/2020/05/Plan25.5-29.5Cerny.pdf

