
Autoškola  
 
INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY 
 
Ve 2. ročníku od druhého pololetí bude zařazen povinný předmět RMV (řízení 
motorových vozidel), kde se budete připravovat na zkoušku z odborné způsobilosti ( získání 
řidičského oprávnění) pro danou skupinu, podskupinu tj.B, RB-C, B+C. 
Škola (stát) poskytne bezplatně výuku a praktický výcvik pro danou skupinu, podskupinu. 
Uchazeč (žák) musí absolvovat celý praktický výcvik pro danou skupinu, podskupinu tj.: 
 
          Počet jízd  zdravotnická příprava  praktická údržba 
Skupina B             28 hod.  4 hod.    2 hod. 
Skupina RB-C 18 hod.  4 hod.    4 hod. 
Skupina B+C  28 hod. sk. B  4 hod.    2 hod.  
   18 hod. sk. C      4 hod. 
Pro Vaše informace: náklady pro skupinu  B            8 000, Kč 
              RB - C  11 000, Kč 
              B+C      18 000, Kč 
 
Závěrečnou zkoušku z odborné způsobilosti škola (stát) nehradí, hradí od 1.7.2006 žadatel o 
ŘO, který je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u 
kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti 700,-Kč.  
 
V případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu 
na pozemních komunikacích 100,- Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby 
vozidla 200,- Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400,-Kč. ( zákon č. 247/2000Sb, 
§ 39a)., taktéž uhradí za opakovanou zkoušku náklady, které vznikly touto zkouškou škole. 
 
Musí uchazeč (žák), dodat: 1) vyplněnou žádost o ŘO – formulář přiložen 
    2) doklad o zdravotní způsobilosti – formulář přiložen 
    3) výpis z rejstříku trestů – musí si požádat 
    4) výpis z registru řidičů – musí si požádat 
K bodu 3) žáci s trvalým bydlištěm v Ostravě si mohou požádat o výpis na počkání na 
Krajském soudě, Sokolská třída. Ostatní žáci v místě bydliště na Obecním úřadu. 
K bodu 4) žáci s trvalým bydlištěm v Ostravě si mohou požádat o výpis na počkání na 
Magistrátu města Ostrava, odbor dopravně správních činností, 30.dubna 635/35 Ostatní viz 
bod. 3    
Potvrzení  ke dni podání žádosti o ŘO nesmí být starší 3 měsíců. Bez těchto potvrzení 
nemůže být uchazeč (žák) zařazen do kurzu. 
Z toho vyplývá povinnost pro žáky dodat předepsané a platné potvrzení pro zahájení RMV. 
…………………………………………………………………………………………………... 
Návratka:                                     

…………………………………                                        MAB 2 
             Příjmení, jméno      třída 
Beru na vědomí a stvrzuji svým podpisem, že daný termín tj.do 31.1.2008 je pro mne 
závazný. 
 
Podpis žáka: …………………………..   Podpis zákonného zástupce…………………     
V …………………….   Dne: …………… 

Ing. Miroslav Turek  
Zapsala: Nováková Helena       ZŘTV            
V Ostravě dne:1.12.2007 


