Závazná pravidla v souvislosti se získáním řidičského oprávnění příslušné skupiny daného oboru
v návaznosti předmětu Řízení motorových vozidel
















Žáci oborů, které mají v ŠVP přípravu pro získání příslušného řidičského oprávnění, se připravují
v rámci předmětu Řízení motorových vozidel (dále ŘMV).
Hodinová dotace předmětu odpovídá základní dotaci hodin výuky, kterou stanoví příslušný zákon
pro získání řidičského oprávnění.
Výuka je členěna na část teoretickou – předmět ŘMV v rozvrhu hodin, a část praktickou, kterou
absolvují žáci individuálně.
Na praktickou část budou žáci uvolňováni z výuky. Pouze u žáků, kteří budou mít neomluvenou
absenci nebo kázeňská opatření, bude výuka organizována v jejich volném čase (tj. mimo rozvrh
hodin).
Žák bude hodnocen ve třech pohledech obsahově shodných se závěrečnou zkouškou v autoškole:
- znalost zákonů a pravidel pro provoz vozidel bude prověřována za pomoci počítačového
programu e-testy
- znalost techniky údržby a oprav motorových vozidel bude prověřována ústní formou v učebně
na modelech za pomoci zkušebních otázek, předepsaných zákonem pro závěrečnou zkoušku v
autoškole
- znalost praktických dovedností bude prověřována praktickou jízdou ve cvičném motorovém
vozidle v běžném provozu na pozemních komunikacích v městském i mimoměstském provozu.
Klasifikace předmětu ŘMV odpovídá klasifikaci řádného předmětu učebního plánu daného oboru
v termínu klasifikační konference (1. pololetí do konce června, 2. pololetí do 31.8. příslušného roku).
Neúspěšný výsledek u závěrečné zkoušky autoškoly (nezískání řidičského oprávnění) není
podmínkou znemožňující postup do dalšího ročníku. Podmínkou postupu je pouze řádně ukončená
klasifikace známkou z předmětu ŘMV.
Pokud žák nestihne absolvovat závěrečnou zkoušku v autoškole v termínu řádné výuky předmětu
ŘMV (do 31.8.), lze tyto zkoušky složit v termínu pozdějším, který je stanoven zkušebním
komisařem. Žák však zkoušky neskládá v režimu výuky předmětu ŘMV, nýbrž v režimu kurzu
autoškoly.
Opravné jízdy a pokračování v kurzu autoškoly před zkouškou, pokud je toto zaviněno pasivním
přístupem žáka v přípravě, může být zpoplatněno. Vždy bude informován zákonný zástupce i
v případě, že žák je plnoletý.
Žák, který získal řidičské oprávnění požadované skupiny v průběhu výuky ŘMV v daném školním
roce absolvuje výuku předmětu ŘMV ve třídě v celém rozsahu, včetně klasifikace.
Žáci, kteří chtějí absolvovat pouze výuku skupiny B, mohou být na vlastní žádost uvolněni z výuky
skupiny C. Souhlas je s vědomím zákonného zástupce.
Přihlašování žáků – žák se přihlašuje do kurzu k získání řidičského oprávnění užitím řádného
formuláře v prvním týdnu školního roku, v němž bude zahájena výuka. Přihlášku obdrží již na konci
předchozího školního roku, v srpnu absolvuje povinnou lékařskou prohlídku.
V případě, že se žák dvakrát nedostaví na praktické jízdy bez řádně doložené omluvy, může být na
návrh vedoucího autoškoly vyloučen z kurzu. V teoretické výuce předmětu ŘMV dále pokračuje.
Vyloučení schvaluje ředitel školy.

Platnost od 1. 9. 2019

Výše uvedené beru na vědomí.

……………………………………………………………………………………………………………..
jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce žáka

