Vážení rodiče,
upozorňuji Vás na situaci, která se často vyskytuje ve výuce předmětu Řízení motorových
vozidel. Tento předmět je nedílnou součástí osnov výuky. Z uvedeného předmětu jsou žáci
hodnoceni jako u každého jiného předmětu (bez ohledu zda vlastní již řidičské oprávnění). Cílem
je získání řidičského oprávnění skupiny B a řidičského oprávnění skupiny C (skupinu C
nezískává obor karosář), avšak není podmínkou pro hodnocení z předmětu.
Současný stav výuky je takový, že většina žáků z uvedeného předmětu nedosahuje potřebných
znalostí. Žáci mají mimo jiné za povinnost provádět elektronické testy (nejméně 10 krát v měsíci)
z pravidel silničního provozu a z předpisů souvisejících a to přes aplikaci
www.autoskola-testy.cz. Každý žák obdržel přihlašovací údaje na svůj email, které uvedl
v Žádosti o přijetí k výuce a výcviku. Pokud chce žák vykonávat praktický výcvik (jízdy) musí mít
průměr výsledek z testů nad 44 bodů. Průměrné výsledky testů však u některých žáků jsou nižší
než 44 bodů a těmto žákům to zřejmě nevadí. Někteří žáci vykonají pouze jeden nebo dva testy
za čtvrtletí!!! K plánování jízd slouží aplikace https://www.moje-autoskola.cz/, která umožňuje
samostatné přihlašování žáka na jízdy. Pokud se žáci na jízdy nepřihlásí, jízdy se žákovi
naplánují. Někteří žáci aplikaci vůbec nevyužívají a následně se omlouvají, že nemohli nebo se
necítili dobře. Žák se může z naplánované jízdy odhlásit do 24 hodin před plánovanou jízdou.
V opačném případě mu bez dostatečné omluvy (např. úraz, náhlá nemoc - potvrzená lékařem)
nebo zvolení si náhradníka, bude účtován poplatek dle platného ceníku SŠA Holice.
Během školního roku musí žáci docházet na výuku teorie, přičemž nelze v rámci autoškoly tyto
hodiny omlouvat. Pokud se žák dané výuky autoškoly nezúčastní, musí si ji po domluvě nahradit
v jiném termínu. Praktické jízdy musí žáci zvládnout během školního roku a to rovnoměrně
rozložené na celé období. Nelze provádět praktické jízdy na konci školního roku, neboť v této
době by již měli absolvovat závěrečné zkoušky. Po skončení školního roku, respektive ukončení
studia na naší škole nemají žáci ze zákona nárok získat řidičská oprávnění uvedených skupin,
v rámci sdruženého výcviku.
Závěrečné zkoušky na Městském úřadu Holice jsou zpoplatněny správním poplatkem, splatném
na úřadě. Správní poplatek je rovněž účtován za případné opravné zkoušky. Za opravné
zkoušky je také účtován poplatek na této škole, dle platného ceníku. Připomínám,
že na závěrečné zkoušky jsou potřebné platné osobní doklady (občanský průkaz nebo cestovní
pas, příp. řidičský průkaz).
Tímto bych chtěl apelovat na Vás rodiče, abyste dohlédli na plnění povinností vašich dětí, které
vyplývají z předmětu Řízení motorových vozidel a povinností, které ukládá zákon o Autoškolách.
Věřím, že mnoho žáků si tyto povinnosti bude plnit a úspěšně absolvují předmět Řízení
motorových vozidel a získají řidičský průkaz.
Děkuji za pochopení

Pavel Lhoták
vedoucí autoškoly
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