Pozvánka na odborný seminář spojený s valnou hromadu
Asociace autoškol ČR, z.s.,
který se bude konat v pátek

dne 23. 11. 2018

NÁRODNÍ DŮM, Kozlovská 565, Česká Třebová
Začátek v 9:00. Prezence účastníků od 8:00.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejlépe přímo v tomto odkazu: PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ
Podmínkou účasti na semináři spojeném s Valnou hromadou je zaplacený členský příspěvek na rok
2018. Pokud jste členský příspěvek na letošní rok dosud nezaplatili, zaplaťte prosím převodem z účtu
včas. Nejste-li si úhradou jisti, napište na email sekretariat@asociaceautoskol.cz

Platební údaje: č.ú. 2400506624/2010, v.s. členské číslo v AAČR, zpráva pro příjemce: název
autoškoly
Na seminář zveme i ty, kteří členy AAČR v minulosti byli i ty, kdo členy nebyli a mají chuť se osobně
angažovat. POTŘEBUJEME VÁS pro prosazení změn v autoškolství!
Program valné hromady:
1. Zahájení a úvodní slovo předsedy AAČR
2. Komora autoškol v ČR ? !
MD ČR zvažuje zavedení Komory autoškol ČR jako cesty ke zlepšení oboru vzdělávání řidičů.
o Povinné členství, příspěvky, pravomoci komory, školení nových učitelů, atd.
3. Slovenská komora výcvikových zariadení autoškol
o Prezentace slovenských kolegů o komoře autoškol na Slovensku
o Přínosy, negativa, systém členství, ekonomické zajištění, právní základ
4. Porovnání oboru autoškolství SRN a ČR
o mzdy učitelů v ČR vs SRN, nedostatek učitelů, stáří vozidel, průměrná cena za výcvik,
finanční obraty autoškol, počet hodin teoretické a praktické výuky, vzdělávání učitelů
5. Aktuální Informace z činnosti Evropské Federace Autoškol (EFA)
o DPH v autoškolách v EU, kubatury motocyklů A2, B+E a automatická převodovka
6. Autoškolský Ombudsman – www.autoskolsky-ombudsman.cz
o Seznámení s provozem, časté dotazy, ukázky problémů žáků,
7. Projekt Škoda Autoškolám 2.0 – certifikace učitelů, školení pro učitele autoškol, výukové
materiály
8. Špatná kvalita teoretický testů v ČR a jejich srovnání se zahraničím
9. Zpráva o činnosti AAČR, hospodaření AAČR, náklady členů VR
Sídlo: Čajkovského 1289/1, 130 00 Praha 3, Česká republika
IČ: 64936571
Bankovní spojení (Fio banka, a.s.): 24005066624/2010 IBAN CZ5920100000002400506624, BIC (SWIFT) FIOBCZPPXXX

Pozvali jsme:
Prodejce pomůcek pro autoškoly:
o Tomík Matys – Vogel Media,
o Systemconsult – p. Machačka,
o Schroter,
o Ing. Petr Mazánek, NEPLUS, s.r.o. - program pro agendu autoškoly a školicího střediska
Hosty:
o zástupce MDČR, zástupci VV Profesního společenství autoškol, zástupce Asociace
zkušebních komisařů
o Tým silniční bezpečnosti,
o Bezpečné cesty www.bezpecnecesty.cz
o BESIP
o Ředitel služby dopravní police plk. Ing. Tomáš Lerch

V Praze 19.10.2018

Výkonná rada AAČR

