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Vážení účastníci kurzu, 
 
děkujeme za Váš zájem o naši autoškolu. Věříme, že s našimi službami budete více než spokojeni. 
Výuka teorie u skupinových kurzů probíhá pravidelně v pondělky a středy od 15:00 hod. do 
17:20 hod. v budově č.p.1330 na ulici Znojemské v Třebíči (v případě změny dne a času výuky Vás 
bude lektor informovat na hodinách). Jízdy budou plánovány naším instruktorem s každým žákem 
individuálně. Kurz na skupinu B jsme schopni průměrně zvládnout za 2,5 měsíce (dle počtu žáků ve 
skupině). Pozor - od zahájení kurzu k jeho ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců.  
 
V kanceláři autoškoly si lze zakoupit aktuální učebnici. Vyučující Vám na přednáškách doporučí 
vhodné výukové servery. 
 
Cena kurzu je daná platným ceníkem a je uvedena na našich webových stránkách www.autoskola-
trebic.cz v sekci Ceny, případně si informaci o platné ceně a akčních slevách vyžádejte v naší 
kanceláři. Platby z Vaší strany realizujte prosím vždy převodem na náš bankovní účet, jehož číslo 
všem účastníkům zavčas předáme po konečném zaevidování účastníka (tj. byla nám předána 
přihláška s lékařským posudkem v originálech).  
 
 
Věnujte také prosím pozornost položce v Ceníku – pokuta za neomluvený prostoj učitele při 
jízdách. 
 
Zkoušky – zkoušku můžete konat, až dosáhnete požadovaný věk na příslušnou skupinu, dříve to 
bohužel dle zákona není možné (až na některé výjimky). Vyčkejte prosím na informaci našeho 
instruktora jízd, který Vám v závěru výcviku sdělí nejbližší možný termín k vykonání zkoušky. Samotné 
konání zkoušky bylo převedeno pod obecní úřady a závěrečná zkouška je zpoplatněna (správní 
poplatek úřadu činí 700,- Kč při první řádné zkoušce). Zkouška se provádí zpravidla v jeden den a je 
zahájena testem na PC. Obvykle se scházíte v 7:45 hod. (může se měnit) na obecním úřadu a po 
zaplacení správního poplatku na pokladně v přízemí úřadu a kontrole dokladů se přesouváte do 
zkušební místnosti, kde konáte povětšinou od 8:00 hod. na počítači 30ti minutový test. Poté se 
přesouváte na jízdy na naši autoškolu. Po celou dobu zkoušek Vás doprovází náš instruktor. V 
případě, že se Vám nepovede zkouška napoprvé složit, domluvte si prosím v naší kanceláři termín 
opakované zkoušky – zde pozor, opakovat zkoušku můžete bez omezení počtu termínů (s mezerou 
5ti pracovních dnů), ale zvládnout všechny části je dobré do 6 měsíců: Neuspěl-li žadatel o řidičské 
oprávnění při zkouškách do doby 6ti měsíců ode dne zahájení první zkoušky, je povinen před další 
zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. 
 
 
Věříme však, že toto nebude ani trochu Váš případ  
 

Přejeme Vám mnoho úspěchů a všechny najeté kilometry bez nehod! 
 
 
Ing. Petra Kovárníková, ředitelka autoškoly, tel.: 777 773 533 
 
www.autoskola-trebic.cz 

info@vostry.biz 
asvostry@seznam.cz 
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