RADY KOMISAŘE aneb HURÁ DO AUTOŠKOLY A KE ZKOUŠKÁM!
Vzhledem k tomu, že mezi lidmi pořád dochází k
Klasický příklad: po
chybám při výběru autoškoly, rozhodl jsem se napsat
několik pravidel, které by měly budoucím řidičům . městějsourozvěšené letáky,
usnadnit výběr autoškoly, provést je výcvikem a '< že autoškola má cenu 6 000
Kč. Na letáku není žádné
zkouškami.
datum o ukončení akce.
Cena
Čím se řídit při výběru
Poté, co odevzdáte přihláš
opravdu rozhoduje?
autoškoly?
ku, chce po vás autoškola 8
Cena výcviku bývá pro 500 Kč. Jděte radši jinam,
Autoškola versus so
některé alfou a omegou. Můj u ž teď s vámi jedná
ciální sítě
Při výběru autoškoly děda říkal, že není tak autoškola nefér.
nedejte pouze na dopo bohatý, aby si kupoval laciné
ručení autoškol na sociál věci, asi měl pravdu. Když si
Je třeba pochopit, že
ních sítích. Tato hodnocení kupujete mobil a víte, co po
cílem výuky a výcviku v
mohou být zkreslena jak něm chcete, jste ochotni autoškole není pouze získá
žáky autoškol (kladná re zaplatit za kvalitu. Mobil ní řidičského oprávnění, ale
cenze se objeví po úspěš máte na pár let, autoškolu na to, abychom se naučili řídit
ném absolvování zkoušky, i celý život! Po autoškole tak, že neublížíme sobě ani
když se jedná o 10. zkoušku, přece chcete, aby vás připra
lidem kolem sebe, a to nám
za to že jsem neuspěl, může vila kvalitně ke zkouškám a teprve zaručí zisk řidičáku.
přece komisař). Ale mohou bezpečné jízdě po celou Tohle vše mějte na paměti
to do jisté míry ovlivnit i aktivní kariéru řidiče!
při výběru autoškoly.
samy autoškoly.
Spatná volba může· být v
Každá služba má své
konečném důsledku velmi
zákonitosti, majitel auto drahá!
Osobní zkušenost:
školy musí platit nájem za
PTEJTE SE!
Ptejte se lidí kolem sebe. učebnu, auto, provoz auta,
Velká pohoda při výcviku učitele, -daně, opravy úplně
Takže autoškolu jsme
nebývá pravidlem pro všeho, a v neposlední řadě vybrali, a co dál:
úspěšný výcvik. Ptejte se musí z něčeho žít a živit
Na co máte jako žák
známých, kolik potřebovali rodinu. Když se zamyslíte,
pokusů při zkouškách!
Zeptejte se, co se ·bude dít,
když se bez omluvy
nedostavíte n a jízdu.
Uvědofote si, že ten učitel
tam není zadarmo! Kolik si
autoškola účtuje za
potvrzení po absolvované
výuce při změně autoškoly.
Než do něčeho vlezu:
PŘESVĚDČÍM SE
Zajděte do autoškoly,
prohlídněte si ji a ptejte se:
jak probíhá výuka, v čem
jezdí, kolik má učitelů
(mohl bych vidět vozidlo),
zda mají záložní vozidlo pro
případ poruchy?
Osobní setkání
Uvědomte si, že s
člověkem, který vás bude
učit, strávíte poměrně
hodně času, musí vám být
aspoň trochu sympatický.
Vo z i d l o , d o k t e r é h o
nasedáte, by mělo být čisté,
nemělo by vypadat jako
opuštěný smrdutý vrak.

jediné na čem může ušetřit,
je co?

autoškoly a zadavatel
poskytované služby právo

Ano správně: na kvalitě
poskytovaných služeb, takže
hodně laciná autoškola je
podezřelá. Můžete se stát
šťastlivcem a natrefit na
akci. Pozor, akce by měla být
omezena nějakým datem,
pokud někdo nabízí akci
trvale, je tu něco špatně.
Pokud se hlásíte v průběhu
akce, pak trvejte na tom, že
zaplatíte cenu v akci,
neplaťte ani korunu navíc.

Rozsah výuky
a výcviku:
Teoretická výuka
Většina autoškol dnes
vyučuje teorii podle
individuálního studijního
plánu. Tj. že žák se učí sám
doma, do autoškoly dochází
jenom na konzultace a
expresní výklad dané
problematiky. Teorie by
měla obsahovat:

P r a v i d l a silničního
provozu: Zákon 361/2000
sb. o silničním provozu. To
jsou noty, podle kterých
budete jezdit, a podle
kterých budete zkoušeni při
závěrečné zkoušce.
Teorie jízdy: Zde byste
se měli dozvědět, jak jezdit
bezpečně, jak obsluhovat
vozidlo, kde co ve vozidle
najdete, kde zapnout světla
apod.
Zdravotní přípravu:
Tady byste se měli dozvědět
něco o tom, jak pomoci
lidem, jak se chovat při
dopravní nehodě, kam
volat.
Technika: 'nebojte se,
nikdo z vás nechce dělat
automechanika, ale měli
byste znát základní
zákonitosti, jak vozilo
funguje, ať po něm nechcete
něco, čeho není schopno.
Praktický výcvik
Výcvik praktické jízdy:
zde by vás měli naučit jezdit
b e z p e č n ě , p l y nul e ,
ekonomicky. Je složen z
několika částí podle toho,
co už umíme a složitosti.
Pr a k t i c k ý v ý c v i k
zdravovědy: zde byste se
měli naučit praktické
dovednosti při poskytování
první pomoci.
Pr a k t i c k ý v ý c v i k
techniky: zde byste se měli
blíže poznat s vozidlem.
Kde co najdete, jak sestavit
trojúhelník, jak si vyměnit
kolo.
Počet vyučovacích
hodin se různí podle toho,
která vozidla chcete řídit a
podle vašich schopností.
Mají ale společnou délku
vyučovací hodiny, která by
měla být 45 minut. Při
praktickém výc\'.iku byste
(dokončení na str. 8)
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