Pokyny pro účast ve zdokonalovacím školení zkušebních komisařů - 2018
1) Prezence účastníků školení
 v den zahájení školení od 7.30 do 8.00 hodin
 Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 15 – budova C vlevo (autoškola),
4. patro, učebna č. 36
 při prezenci každý účastník školení předloží tyto doklady:
o občanský průkaz (pouze ubytovaní)
o platný řidičský průkaz
o průkaz zkušebního komisaře
o výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí být v době zahájení školení starší 10 dnů
2) Doprava
 v areálu školy je možno parkovat pouze na parkovacích místech do vyčerpání jejich
kapacity
 městská hromadná doprava
o od autobusového nádraží Zvonařka nejlépe okružní autobusovou linkou č. 44, výstup
zastávka Divišova čtvrť (100m od vchodu do školy)
o od hlavního vlakového nádraží tramvají č. 1 směr Řečkovice, přestup na zastávce
Semilasso na autobus č. 84, výstup zastávka Divišova čtvrť (100m od vchodu do školy)
UPOZORŇUJEME, ŽE PŘÍJEZD AUTEM V PONDĚLÍ RÁNO JE ZPRAVIDLA KOMPLIKOVANÝ NA
VŠECH PŘÍJEZDECH DO BRNA I V RÁMCI SAMOTNÉHO MĚSTA. POČÍTEJTE TEDY S ČASOVOU
REZERVOU NEBO ZVAŽTE NEDĚLNÍ PŘÍJEZD.
3) Ubytování
Ubytování objednané od pondělka proběhne v pondělí po příjezdu.
Ubytování objednané od neděle proběhne v neděli mezi 16. a 18. hodinou (je nutno
dohodnout nejpozději v pátek před příjezdem na tel. 777 295 811).
4) Platby kurzovného a dalších služeb
Kurzovné bude fakturováno Centrem služeb pro silniční dopravu objednavateli školení, který je
uveden v závazné objednávce.
Platby za ubytování, stravování a případné kondiční jízdy budou každým účastníkem školení
hrazeny v hotovosti na pokladně školy.
5) Přezkoušení
Zkušebním komisařům, kteří jsou přihlášeni k přezkoušení za účelem prodloužení platnosti
průkazu nebo rozšíření jeho rozsahu, bude přesné datum přezkoušení stanoveno v průběhu
školení. Přezkoušení bude probíhat v následujícím týdnu po skončení školení v rozsahu
1 pracovního dne.
6) Ostatní pokyny
Vzhledem k tomu, že v období duben – říjen je součástí školení praktická jízda na motocyklu, je
nutné, aby si každý účastník školení, který má v průkazu ZK zapsanou některou
z motocyklových skupin, přivezl s sebou vlastní ochranné prostředky pro tuto jízdu (min.
ochranná přilba, rukavice, uzavřená obuv, kalhoty, bunda, příp. další podle individuálních
potřeb).

