
 

Pro žáky naší školy  
 

Nabídka vstupního školení pro získání 

 

 Profesního průkazu řidiče  
 

Vstupní školení skupiny C  

 
 

Délka školení: 140 hodin (130 hodin výuky teorie + 10 hodin výcviku) 

 

Kurz začíná v pondělí 10.10.2022 v 16:00 hod. 
 

Termín školení:říjen 2022 – leden 2023, odpolední výuka (2x  - 3x týdně),  

1x měsíčně sobota – vše dle domluvy a možností účastníků školení a školy 

 

Cena školení: 18.900,- Kč DPH/osoba  

 

Závazné přihlášky a další informace lze vyzvednout ve školicím středisku školy. 

(3. patro nad autoškolou) – u Pavla Jantače 

    

Závazné přihlášky nutno podat do 5.10.2022 ! 

 

 

Platba: 
a) buď celé najednou - platbu provést do 13.10.2022 

b) nebo složit  zálohu – 9.450,- Kč do  13.10.2022 a doplatek  9.450,- Kč provést do 

26.11.2022 

Platby provést buď bankovním převodem na účet školy: 13539611/0100 

Variabilní symbol = 0052022 

Specifický symbol = vaše rodné číslo bez lomítka 

 

nebo provést platbu v hotovosti na ekonomickém úseku školy u paní Teplé. 

 

Preferujeme platbu bankovním převodem. 

 
Minimální počet osob pro zahájení kurzu: 10 

 

Kontaktní osoba: 

Pavel Jantač 

Tel: 468 002 516 

Mob: 733 557 098 

E-mail: jantac@skola-auto.cz 
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Informace k profesním průkazům 

 

 

Vážení studenti, 

 

          oslovujeme Vás s možností, že byste vy, studenti naší školy, absolvovali vstupní 

školení pro získání průkazu profesní způsobilosti řidiče (dle zákona č. 247/2000 Sb.)  

 – u nás na škole – v našem akreditovaném školicím středisku. 

Profesní průkaz řidiče je důležitý doklad, bez kterého držitelé řidičského oprávnění sk. C 

těžko získávají zaměstnání v servisech, dopravních firmách a u ostatních zaměstnavatelů, 

kde by v pracovní náplni měli i řízení motorového vozidla skupiny C (nákladní automobil). 

Je tedy pravděpodobné, že byste stejně po absolvování školy museli vstupním školením 

projít a profesní průkaz řidiče získat. 

 

Připravili jsme tedy pro vás 140 hodinové vstupní školení zaměřené na mladou 

generaci.  

Po absolvování kurzu a složení zkoušek budete moci jako držitelé profesního průkazu 

mladší 21 let řídit nákladní vozidlo do 7.500 kg  sk. C1 (tzn. např. Avie, IVECO 75) a po 

dovršení věku 21 let vám automaticky nastane možnost, že budete moci řídit i vozy nad 7,5 

tun celkové hmotnosti. 

 

Vzhledem k tomu, že chodíte stále do školy, tak jsme připravili zvláštní režim výuky a 

výcviku. Nebude v jednom kuse, jak je tomu u civilních kurzů, ale výuka bude rozložena do 

cca 4 měsíců. Výuka bude probíhat jen v některých všedních dnech odpoledne a jen o 

některých víkendech (v sobotu) a bude koncipována tak, aby to nenarušilo řádnou školní 

docházku. Vše bude záležet na možnostech obou stran – tedy školy a vás účastníků kurzů.  

 

Vstupní předpoklady:  
Účastník vstupního školení na získání profesního průkazu ještě nemusí být držitelem 

řidičského průkazu sk. C (dále jen ŘP), ani mu nemusí být ještě 18 let, ale je podmínkou, 

aby na výuku na získání ŘP sk. C již docházel. Závěrečné zkoušky na ŘP musí absolvovat 

ještě před praktickým výcvikem ve vstupním školení Profesních průkazů. 

Bez úspěšného složení zkoušek na řidičský průkazu sk. C tedy ani nemůže jít k závěrečným 

zkouškám profesního průkazu. 

 

 

Zvažte tuto nabídku a případně se stavte ve školicím středisku školy 

(3. patro nad autoškolou) – u Pavla Jantače, pro více informací či přihlášku.  

 

 

 

Pavel Jantač 

Školicí středisko 

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 

Dukelská 313 

562 01 Ústí nad Orlicí 

Tel: 468 002 516 

Mob: 733 557 098 

E-mail: jantac@skola-auto.cz 

www.skola-auto.cz 
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