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POSTUP ŽADATELE A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO KURZU PRAVIDELNÉHO ŠKOLENÍ 

ŘIDIČŮ 

 
K přijetí do kursu pravidelného školení řidičů dle §48 zákona 247/2000Sb. ve znění zákona 374/2007 Sb. 

je nutno vyplnit a včas předat na školící středisko přihlášku, tu lze stáhnout a vyplnit na našich stránkách 

www.autoskolaslany.cz nebo napsat  volnou formou .(nejpozději desátý - v případě e-mailu osmý- den 

před plánovaným termínem školení). Pokud se budete přihlašovat jednotlivě ,uveďte prosím i  telefon 

,případně i e-mail aby na Vás bylo spolehlivé spojení. Přihlášku lze zaslat nejlépe e-mailem, případně 

poštou, nebo vhodit do schránky na provozovně. Nutné údaje pro přihlášení jsou 

jméno a příjmení , datum narození a trvalý pobyt dle OP  

Platba za školení 

1. Je možno školení uhradit na místě, ale je nutné aby řidič znal všechny potřebné údaje na vystavení 

příjmového daňového dokladu. (přesně obchodní jméno, adresu , IČ,DIČ) 

2. Pokud bude hradit zaměstnavatel na základě objednávky ,bude po školení vystavena faktura  

.  

Cena pravidelného školení  

- normální cena ……………….833,- Kč + DPH 20%   (1.000,- Kč vč.DPH) 

- zvýhodněná cena ……...…….individuální slevy 5 -15% při hromadné objednávce více řidičů -dle počtu 

řidičů na jednotlivé termíny 

Jsme plátci  DPH 

 

Není možné zařadit do kurzu příchozí nepřihlášené uchazeče!!!  

Školící středisko musí dle §51 odst.1 písm.h 
h) zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a 

pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle jeho místa podnikání nebo sídla. 

 

Termíny pravidelných školení budou zveřejňovány na webových stránkách případně domluveny 

individuálně při hromadné objednávce většího počtu žadatelů. Žadatel se bude přihlašovat buď přímo na 

termín školení nebo mu bude včas sdělen na uvedené telefonní číslo   případně e-mailovou adresu termín 

školení. Školící středisko si vyhrazuje právo  z vážných provozních důvodů nebo malého počtu účastníků   

zrušit vyhlášený termín. Žadatelům bude nabídnut nový termín.  

Kontakt  tel.  603516582 , e-mail : autoslajchrt@volny.cz  
Školení bude probíhat na učebně  autoškoly ve Slaném ul.Palackého č.p. 198 s tímto rozvrhem 

7.15  - 7.30hodin       presence účastníků 

7.30  -   14.00       školení dle schváleného rozvrhu  

(zahájení je možno po vzájemné dohodě posunout) 

Je třeba dorazit ve stanovený čas , upozorňuji účastníky kurzu , že není možno parkovat v prostorách 

autoškoly 

Na školení nutno předložit platný řidičský a profesní průkaz  

 
PO PŘEDCHOZÍM A VČASNÉM PROJEDNÁNÍ(nutno splnit některé podmínky dané zákonem) JE 

MOŽNÉ PROVÁDĚT ŠKOLENÍ VE VÁMI ZVOLENÉM MÍSTĚ (učebně) 

  

 

        Miloš Šlajchrt 

http://www.autoskolaslany.cz/

