Informace pro žadatele o zkoušku učitele
výuky a výcviku
(§ 6 a § 7 vyhlášky č. 167/2002 Sb., v platném znění)

Žadatel o získání profesního osvědčení:
I. Prostřednictvím autoškoly (která prováděla základní školení) podá:
přihlášku ke zkoušce nejpozději do šesti měsíců ode dne ukončení základního
školení (§ 7 odst. 1 vyhlášky 167/2002 Sb., v platném znění)
V přihlášce ke zkoušce je nutné uvést následující:
 data k žadateli:
o titul, jméno, příjmení,
o datum narození a rodné číslo (nutné pro zadání e-testu),
o trvalý pobyt včetně PSČ,
o skupiny a podskupiny řidičských oprávnění (ŘO), kterých je žadatel
držitelem,
o rozsah předmětů a skupin (podskupin) ŘO o které žadatel žádá
 kontaktní údaje k autoškole (např. e-mail, adresu provozovny nebo fax) pro
zaslání pozvánky ke zkoušce, případně telefonické spojení
 jmenování zástupce autoškoly do komise k provedení zkoušky s uvedením:
o titul, jméno a příjmení
o vztah k autoškole (např. učitel autoškoly, apod.)
 přihlášku lze zaslat e-mailem, poštou nebo faxem na níže uvedený kontakt
o kontaktní údaje:

Ing. Martina Fausová
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor dopravy
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 B R N O
tel.: 541 651 310 fax: 541 651 359
e-mail: fausova.martina@kr-jihomoravsky.cz

elektronický seznam žadatelů o zkoušku
 seznam je možné stáhnout z adresy:
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/etesty/informace+pro+autoskoly/
Seznam se zasílá s dvoudenním předstihem před datem zkoušky na výše uvedenou
adresu.
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II. Nejpozději v den konání zkoušky (před jejím zahájením) doloží:
doklad totožnosti
 občanský průkaz, příp. pas – k nahlédnutí
řidičský průkaz
 k nahlédnutí
výpis z evidenční karty řidiče, (nikoli výpis z bodového hodnocení!!!)
 výpis z EKŘ nesmí být starší než 30 dnů !!!
 originál k založení do spisu
profesní osvědčení
 pokud je držitelem – originál k založení do spisu
doklad o dosaženém vzdělání
 originál – k nahlédnutí, kopie – k založení do spisu
doklad o absolvování dopravně psychologického vyšetření pro účely výuky
v autoškole, (nejedná se dopravně psychologické vyšetření pro účely výkonu
činnosti řidiče!!!)
 doklad pouze z dopravně psychologického pracoviště !!!
 originál k založení do spisu
doklad o absolvování základního školení
 jednotný formulář ke stažení – originál k založení do spisu
žádost o provedení zkoušky
 tiskopis bude dodán v den konání zkoušky, před jejím zahájením, zkušební komisí
vozidlo pro provedení zkoušky dle ustanovení § 7 odst. 3 písm. f), g), h) vyhlášky
MDS č. 167/2002 Sb., v platném znění
 vozidlo je požadováno pro každou skupinu (podskupinu) ŘO o kterou žadatel žádá
při zkoušce k získání profesního osvědčení pro praktický výcvik !!!

III. Nejpozději v den konání zkoušky (po jejím úspěšném ukončení)
předloží:
žádost o vydání profesního osvědčení
 tiskopis bude dodán v den konání zkoušky pracovníkem KrÚ Jihomoravského
kraje
1 ks fotografie
 dle § 5 vyhlášky č. 642/2004 Sb., v platném znění (obdoba jako na občanský
průkaz)
správní poplatek (v hotovosti) ve výši dle sazebníku správních poplatků (zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění):
 za vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele - pol. 28 c):
300 Kč,
 za provedení změny v profesním osvědčení učitele - pol. 28 d):
100 Kč,
 za vydání dokladu náhradou za doklad poškozený, zničený,
 ztracený, odcizený, neupotřebitelný (vydání duplikátu) - pol. 16 a): 100 Kč.
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IV. Absolvuje zkoušku v daném rozsahu a složení dílčích zkoušek:

Praktické ovládání vozidla

Provádění výcviku v řízení

Praktická údržba vozidla

Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy

Ovládání a údržba vozidla

Předpisy související s předpisy o
provozu na pozemních komunikacích

Výklad tématu z předpisů o
provozu na pozemních komunikacích

Test z předpisů o provozu na pozemních
komunikacích a zdravotnické přípravy

(dle § 7 odst. 3 až 7 vyhlášky MDS č. 167/2002 Sb., v platném znění)

Zkoušky podle vyhlášky č. 167/2002 Sb., § 7 odst. 3 písmeno

P
O
T

P
O
P

Výuka předpisů o
provozu vozidel
Výuka teorie řízení a
zásad bezpečné jízdy
Výuka ovládání a
údržby vozidla
Výcvik v řízení
vozidla
Výcvik praktické
údržby vozidla

a)

b)

c)

Z

ZD

ZD

d)

Z

ZD

Z

ZD

ZD

Z

ZD

ZD

Z

ZD

ZD

e)

f)

g)

h)

ZD

D

ZD

ZD
ZD

Vysvětlivky:
POT – profesní osvědčení v rozsahu výuky teoretických předmětů
POP – profesní osvědčení v rozsahu praktického výcviku
u zkoušky označené písmenem „Z“ se prokazují znalosti
u zkoušky označené písmenem „D“ se prokazují dovednosti
u zkoušky označené písmeny „ZD“ se prokazují znalosti i dovednosti
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