
 

ŘÁD AUTOŠKOLY 
 

1. Ţák je povinen chodit na výcvik a výuku v autoškole v řádném stavu, nesmí být pod vlivem 

alkoholu ani jiné návykové látky. 

2. Ţák je povinen docházet na hodiny včas, pokud má zpoţdění, musí zavolat, či poslat SMS 

učiteli. Ten čeká na ţáka bez omluvy max. 15 min. a poté bude ţákovi naúčtována 

neomluvená hodina (400,-Kč). 
3. Pokud ţák ví, ţe se na hodinu autoškoly nemůţe dostavit, musí o tom učitele uvědomit 

nejméně 24 hod před započetím hodiny, jinak hradí 400 ,-Kč za neomluvenou nebo 

pozdě omluvenou hodinu . Výjimkou jsou mimořádné důvody (úmrtí, nemoc…), které ţák 

doloţí (např. potvrzením od lékaře, úmrtní list apod.). 

4. Cena, kterou zaplatil ţák za autoškolu obsahuje veškerý výcvik a výuku předepsanou 

zákonem (teoretickou i praktickou část). 

5. Cena nezahrnuje správní poplatek (SP)Úřadu ČERNOŠICE  700,- Kč (ten ţák hradí sám 

v den zkoušky). Za opravnou zkoušku z testů 400,- Kč , za jízdu 700 ,- Kč  a 300 Kč za 

opravu OÚV. 
6. Ţák je povinen mít u sebe na hodině výcviku Občanský průkaz (bez těchto dokladů nelze 

provádět výcvik, ten se pak povaţuje jako neomluvená hodina). 

7. V případě ukončení (nedokončen výcvik a výuka) nebo převodu se účtuje stornopoplatek 

1.500,- Kč.Autoškola vrátí v takovém případě adekvátní částku  dle počtu absolvovaných 

hodin teorie a praxe.(dle pravidla:  

8. 1. aţ 5. jízda  - 1.000,-Kč za 1výukovou hodinu , 6. aţ 28. jízda 500 Kč za 1 výukovou 

hodinu , 

9. Výuka teorie  400,- Kč za 1 výukovou hodinu .  

10. Ţák autoškoly je povinen se na hodiny teorie i praxe řádně a svědomitě připravovat dle 

instrukcí učitele.  

11. V případě neabsolvování výcviku a výuky do 18 měsíců od zahájení výuky je ţák bez nároku 

na vrácení zaplacených peněz. 

 

        Vzhledem ke snaze vyhovět našim uchazečům o získání  Ř.P.  a našim možnostem se 

snažíme v případě zrušení  výcvikové hodiny ze strany žáka  o okamžité  naplánování jiného 

žáka na tento termín. Proto   Vás    prosíme o včasné omluvení a zároveň  o pochopení . 

 

        Děkujeme !!!!! 

 
 

S řádem autoškoly jsem byl seznámen a souhlasím s ním - ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Výslovný souhlas 

 

    " Dávám tímto svůj výslovný souhlas k použití mých osobních a citlivých údajů uvedených  ...… 

 
              datum narození,RČ      žádost o přijetí k výuce a výcviku, evidenční kniha, třídní kniha, průkazka 
              adresa                            žádost o přijetí k výuce a výcviku, evidenční kniha, třídní kniha, průkazka 
              tel.číslo                          žádost o přijetí k výuce a výcviku, evidenční kniha, třídní kniha, průkazka 
              číslo dokladu OP,ŘP     žádost o přijetí k výuce a výcviku, evidenční kniha, třídní kniha, průkazka 

 
             Za účelem jejich zpracování a uchování v evidenci na období   výuky a výcviku a po ukončení na dobu 5 let    
        dle zákona  o Autoškolách(247) a daňovém zákoně 

 

               
        :…………………………………………………………………                                                      ……………………………………………………….. 
                              jméno a příjmení                                                                                                            podpis žadatele 
       
       datum:     ………………………………..                                                                                                        

 

 
        razítko autoškoly :   
 
 
 

Čestné prohlášení 

 
                                      
                  Já, níže podepsaný/á 
 
                  Jméno a příjmení : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                  Datum narození : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
                  Prohlašuji, že netrpím akutními zdravotními potížemi odpovídajícími virovému infekčnímu onemocnění (např. 
                  Horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)  a nemám v daném čase nařízeno karantenní opatření. 
 
 
                  Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozím zdraví či dokonce život ostatních osob. 
 
 
 
                Jsem si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i ve smyslu zákona. 
 
 
                Dne: ………………………………………………….. 
 
 
                Podpis : ………………………………………………. 


