Pokyny pro zájemce autoškoly AV-Novodvorská pro ŘP skupiny B
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vyplnit forumář Źádosti o řidičské oprávnění s OP v kanceláři autoškoly
vyplnit formulář o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u praktického lékaře
při jízdách ve výcvikovém vozidle mít u sebe platný OP, u cizinců doklad totožnosti
nenadýchat zbytkový alkohol a jiné návykové látky při jízdách
na jízdy si brát pohodlnou obuv s pevnou podrážkou (tenisky)
dojde-li během kurzu autoškoly ke změně Vašich údajů vyplněných na žádosti, je potřeba
včas tyto změny nahlásit autoškole
28 jízdních hodin ve výcvikovém vozidle (1 hodina = 45 minut) 14x do auta na hodinu a půl
testové otázky můžete procvičovat na internetu: www.etesty2.mdcr.cz
každou středu je v autoškole výuka teorie od 17:00 do 19:00
cena kurzu autoškoly je 12.000,- Kč. Prosíme uhradit na účet ČSOB 232404629/0300
případné splátky lze dohodnout individuálně.
Cena individuálního rychlokursu je 18.000,- je NUTNO domluvit individuálně.
při platbě uvádět ve variabilním symbolu rodné číslo, případně datum narození, nebo do
poznámky napsat jméno žadatele
adresa kanceláře a učebny: Praha 4, Novodvorská 1134/187 – přízemí, zastávka autobusu
Jílovská
kontakt na kancelář: Bc. Vitoušová Dana 604 374 447, vitousovadana@seznam.cz,
autoskolanovodvorska@seznam.cz
úřední hodiny v kanceláři: úterý a středa 17:00 až 19:00 hodin . Případně po telefonické
domluvě podle našich i Vašich možností.
konzultace a rady všeho druhu a zadarmo: Bc. Polák Jan 604 634 116
web www.autoskola-novodvorska.cz
Platby mimo základní kurz:
700,- Kč správní poplatek Magistrátu hl.m.Prahy za vykonání závěrečné zkoušky
400,- Kč správní poplatek Magistrátu hl.m.Prahy za opakovanou zkoušku z jízdy
100,- Kč správní poplatek Magistrátu hl.m.Prahy za opakovanou zkoušku testu
1000,- Kč storno poplatek při předčasném ukončení kurzu, případně převodu do jiné
autoškoly
500,- Kč za 60 minut doplňujícího výcviku, případně kondičních jízd
300,- Kč pokuta za neomluvenou absenci objednané hodiny ve výcvikovém vozidle.
Pokuta se neplatí v případě včasné omluvy ze závažných důvodů minimálně 12 hodin před
plánovanou jízdou

– Žádné další poplatky i v případě neúspěšných zkoušek si autoškola nevybírá !!
Žadatel svým podpisem dává souhlas k nutnému zpracování a archivaci osobních údajů
uvedených na „Žádosti o přijetí do výuky a výcviku“ a „Lékařském posudku o zdravotní
způsobilosti“ v autoškole pro potřebu výuky, výcviku a zkoušek z odborné způsobilosti.
Rozsah osobních údajů v jednotlivých dokumentech a formulářích a doba archivace je
striktně dána zákonem 247/2000Sb o Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti v
řízení motorových vozidel.

Pokyny jsem přečetl/a, rozumím a souhlasím

V Praze, dne.................................

Podpis................................

