Odbor dopravy

Přihláška ke zkoušce k získání profesního osvědčení
učitele výuky a výcviku
Autoškola:
Sídlo:
Telefon:

jméno, příjmení, titul:
Kontaktní osoba:
(pracovník autoškoly, který bude bydliště:
jmenován členem zkušební komise) datum nar.:

Přihlašuje ke zkoušce k:
!

získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku pro skupinu (podskupinu ŘO):

z předmětů:

a) výuka předpisů z provozu vozidel
b) výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
c) výuka o ovládání a údržbě vozidla
d) výcvik v řízení vozidla
e) výcvik praktické údržby vozidla
!

rozšířeníprofesního osvědčení učitele a výcviku

z předmětů:

a) výuka předpisů z provozu vozidel
b) výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
c) výuka o ovládání a údržbě vozidla
d) výcvik v řízení vozidla
e) výcvik praktické údržby vozidla

v termínu:
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Žadatel
jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Číslo ŘP:
ŘP vydán dne:
Skupiny (podskupiny) ŘO:
Bydliště:
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Kontaktní telefon:

V

dne
podpis

Žadatel o získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku přikládá následující doklady:
Převzato:

Doklad:
#

výpis z evidenční karty řidiče ne starší než jeden měsíc,

ANO /

NE

#

doklad o absolvování dopravně –psychologického vyšetření,

ANO /

NE

# doklad o absolvování školení učitele výuky a výcviku a ověřenou kopii
registrační listiny autoškoly, u které byl výcvik proveden,

ANO /

NE

# doklad o absolvování požadovaných náslechů a ověřenou kopii registrační
listiny autoškoly, u které byly náslechy provedeny, v případě, že se jedná o jinou
autoškolu, než v předcházejícím bodě,

ANO /

NE

ANO /

NE

ANO /

NE

ANO /

NE

#

fotografie,

# žadatel uvede registrační značku vozidel(a), které si zajistí pro vykonání
zkoušky z provádění výcviku v řízení vozidla a z praktického ovládání vozidla
příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
#

ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání

Převzal
Čj.:
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