ŠKOLICÍ STŘEDISKO POLIČKA
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ PROFESIONÁLŮ A REFERENTŮ

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
I

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLICÍHO STŘEDISKA

AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. – AKREDITOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO a AUTOŠKOLA
POSPÍŠIL jsou moderním školicí střediska řidičů profesionálů ve Ţďáře nad Sázavou
a nově ve městě Polička.
S ohledem na celosvětové tempo vývoje odběratelských vztahů je znalost potřebných
předpisů a nařízení souvisejících s dopravou standardem a někdy i konkurenční výhodou.
Námi nabízená profesní školení řidičů profesionálů Vám mohou přinést nejen moţné úspory
na sankcích za neznalost zmíněných předpisů, ale především Vám mohou pomoci
při sniţování rizik (Vás a Vašich zaměstnanců) při přepravě a manipulaci s přepravovanými
produkty.
Našim posláním je zdokonalování budoucích i stávajících řidičů profesionálů.
Našim cílem je Vaše znalost bezpečné jízdy a ve všech ohledech zkvalitnění přepravy.
MOTTO: „Jsme s Vámi na cestách“.
II

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROFESNÍMU ŠKOLENÍ

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič,
který je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt,
který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo je občanem jiného neţ členského státu
Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České
republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehoţ
řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1,
C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Spolupracujeme s výše uvedenými organizacemi a úřady.
Spolupracujeme s Úřadem práce ve Ţďáře nad Sázavou při školení nových řidičů profesionálů.
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Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení.
Pravidelné školení se provádí formou přednášky, doplněnou výukovými pomůckami,
výukovými předměty, audiovizuálním přístrojem apod.
Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 vyučovacích hodin
do konce pátého roku od data vydání profesního průkazu.
Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 vyučovacích hodin.
Sedmi hodinový roční kurz se provádí zpravidla v jednom dni ..
Aktuální ceník služeb, podrobnosti o službách a přihlášky naleznete na www.autoskola-policka.cz

TERMÍNY PROFESNÍHO ŠKOLENÍ
Pravidelné profesní školení se koná dle vypsaných termínu na stránkách autoškola
Pospíšil
Termín pro celofiremní školení dle domluvy - možno i v sobotu, neděli či st. svátek
Na školení je nutné se přihlásit 10 dní předem z důvodu nahlášení školenců na MěÚ.

III

ZÁKLADNÍ INFORMACE K REFERENSTKÉMU ŠKOLENÍ


Výuka probíhá dle: zákona č. 262/2006 Sb. § 103 a § 349 zákona č. 247/2000 Sb. § 46 –
§ 52c
Charakteristika školení: řidiči referenti jsou zaměstnanci, kteří řídí motorové vozidlo a to
firemní nebo soukromé pro firemní účely
Podmínky přihlášení: drţitel řidičského oprávnění sk. B, T a ostatních vozů
Doba trvání školení: minimálně 4 vyučovací hodiny (hodina = 45 minut)
Přihlášky: od října dle domluvy
Aktuální ceník služeb, podrobnosti o službách a přihlášky naleznete na www.autoskola-policka.cz

TERMÍNY REFERENSKÉHO ŠKOLENÍ
Pravidelné referenské školení se koná dle vypsaných termínu na stránkách autoškola
Pospíšil. Termín pro celofiremní školení dle domluvy - možno i v sobotu, neděli či st. svátek
Na školení je nutné se přihlásit 10 dní předem z důvodu nahlášení školenců na MěÚ.
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IV

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ PROFESIONÁLŮ
Vstupní školení je prováděno formou přednášky, doplněnou výukovými pomůckami, výukovými
předměty, audiovizuální technikou apod. a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti
řidičů. Součástí vstupního školení je výcvik řízení příslušného výcvikového vozidla pod
dohledem lektora odbornou formou, jakou je prováděn výcvik v řízení vozidla pro získávání
řidičského oprávnění, ale s důrazem na nutné dosaţení podstatně vyšší úrovně dovedností a
znalostí řidiče.

Rozsah školení činí:
Standardní rozsah školení 140 + 2 vyučovací hodiny
Školení v rozšířeném rozsahu 280 + 2 vyučovací hodiny (věk do 21 let)
Školení - rozšíření o novou skupinu v délce 45 + 2 vyučovací hodiny

NABÍDKA SLUŢEB PRO ŘIDIČE
Poradenství v dopravě a prodej literatury

Poskytujeme konsultace v oblasti dopravy
Informační podporu řidičům profesionálům
Prodáváme odbornou literaturu pro řidiče profesionály

V

KONTAKTUJTE NÁS
Vedoucí školicího střediska – Polička
Informace o školení a objednávka školení
Pospíšil Otakar

AUTOŠKOLA POSPÍŠIL
Mob: +420 732 587 643
Email: as-policka@seznam.cz
Web: www.autoskola-policka.cz
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VI

FOTOPREZENTACE ŠKOLICÍHO STŘEDISKA – POLIČKA

Moderní multimediální učebna a zázemí školicího střediska
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