
Malé autoškolské zamyšlení II.

Tak nám tady od 1.7.2021 funguje zkouška 3x a dost.
Zde ukázka častých rozhovorů, volá otec, maminka nebo někdo známý a říká:
Hele, Oldo, ten náš kluk už 2x neprospěl z jízdy a má už jen jeden pokus - udělej s tím
něco, zařiď ať to udělá.
Já na to: Ok, jasně, prosím tě, koukám tady do poznámek ze zkoušek a ten kluk nedává
přednosti na křižovatkách. Pošli ho za mnou, proberu s ním znovu křižovatky a pošlu ho
posedět do auta ať je při výcviku jiných žáků a vidí v praxi, v klidu, když zrovna neřídí
on, co učitel vysvětluje, kde žák dělá chybu, čemu nerozumí a jak to je správně. A to se
prosím neplatí, je to u nás zadarmo. A pak samozřejmě jsou důležité i nějaké kondiční
jízdy, ať se ověří, že všemu rozumí i v praxi a mimochodem... ne po sobě 2x 45 minut
/on stejně je po 30 minutách ježdění v provozu vyšťavený/, ale pěkně i pár dnů po sobě
a jen 45 minut, plus náslechová jízda zmíněná výše.
A častá reakce klientů, tatínků, maminek, známých?
Oldo on test napsal ! Na tohle nemá čas! Navíc na zkoušky čekal
2 měsíce a má je příští týden - prostě to nějak zařiď! To se nedá s těmi komisaři
domluvit?
Sami vidíte, že možnosti tu jsou a nemusí být nutně drahé. Ale stojí to čas a nějaké to
úsilí. Prostě umíme pomoci těm, kdo projeví snahu a pomoct chtějí. A pokud máte třeba
problém v ovládání vozidla, zvládněte třetí zkoušku na automatu a tím získáte řidičák a
další neomezené pokusy bez stresu na zkoušku s manuálem! A proč neomezené?
Protože se bude jednat jen o doplňkovou zkoušku a u té není předepsaná žádná výuka
ani výcvik! Tudíž, můžete přijít na zkoušku na manuál s řidičákem na automat a to klidně
za měsíc, za rok a nebo třeba nikdy. On ten automat je fajn, já sám s ním jezdím.

Jak to tedy s těmi opakovanými zkouškami vlastně je? Zde citace zákona 247/2000 což
je zákon podle kterého autoškoly fungují paragraf 39 odstavec 2:
Výsledek každé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. Jestliže
žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce, může tuto zkoušku nejvýše
dvakrát opakovat. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5
pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Neuspěje-li žadatel ani při druhé
opakované zkoušce, musí se před další zkouškou podrobit

a) nové výuce podle § 20 odst. 2, jde-li o zkoušku podle odstavce 1 písm. a),

b) nové výuce podle § 20 odst. 2 písm. b), jde-li o zkoušku podle odstavce 1 písm. b),

c) novému výcviku podle § 20 odst. 3 písm. a), jde-li o zkoušku podle odstavce 1 písm.
c).

Pokud tedy 3krát nenapíšu test musím absolvovat znova výuku /např. u sk.B je to 11
hodin u individuální výuky/. Pokud se přijdete zeptat, zda Vám to nemůžeme jen napsat
- nepochodíte.
To stejné platí u vyšších skupin C, C+E, D opakujete techniku.
A nakonec jízdy. U sk.B je to 28 hodin a znova se začíná na cvičišti!



A dále paragraf 3:
(3) Po absolvování výuky nebo výcviku podle odstavce 2 smí žadatel o řidičské
oprávnění zkoušku, ve které neuspěl, opakovat nejvýše třikrát. Neuspěje-li ani při těchto
opakovaných zkouškách, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a
výcvik v plném rozsahu. Další zkouška se provede podle odstavce 1.

To znamená opakovat komplet celou autoškolu znova výuka i výcvik a zkoušku test i
jízda! A tomu se chcete vyhnout, stojí to stres a peníze!
A rada na závěr? Při výuce vedu klienty k tomu, aby se dokázali orientovat v základních
ustanoveních zákona 361/2000 - prostě aby se pár paragrafů naučili a pamatovali celý
život /nestačí jen zkoušet testy!/. Například takové odbočování paragraf 21 odstavec 1:

Odbočování
(1) Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci musí
řidič dávat znamení o změně směru jízdy; při odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za
ním a musí dbát zvýšené opatrnosti.

Prostě ano víme komu dát přednost, to již víte, ale nezapomeňte, že  když odbočujete
vlevo, nesmíte ohrozit řidiče za sebou! A to znamená pořádně zkontrolovat zrcátko,
nebo se ohlédnout! A když, jen odbočíte dáte sice přednost, ale komisař nevidí výše
uvedené - řidičák nedostanete! Zeptej se doma, jak je to nebezpečné se nepodívat!

Dočetli jste až jsem? Asi řidičák chcete! Anebo jej již, máte a zajímá Vás vše okolo
řízení.

Řidičák bez stresu a samé pohodové kilometry za volantem vám přeje Olda!


