Pozvánka na valnou hromadu Asociace autoškol ČR, z.s.,
spojenou se seminářem pro učitele autoškol
která se bude konat ve čtvrtek

dne 25. 11. 2021

sál Restaurace Na Horách, Hory 351, Česká Třebová
Prezence účastníků od 8:00, Začátek v 8:30
Předpokládaný konec 13:30, pak následuje oběd

Tato valná hromada je spojena s odborným seminářem pro učitele autoškoly. VH je určena především
pro členy AAČR, kteří mají vstup ZDARMA. Velmi rádi zde však uvítáme i zástupce autoškol, které
nejsou členy spolku. Rádi se sejdeme se všemi, kterým není osud autoškol lhostejný.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti přímo v tomto odkazu: PŘIHLÁŠKA NA VALNOU HROMADU
Po vyplnění přihlášky na VH obdržíte do emailu potvrzení o rezervaci, případně pokyny k platbě
účastnického poplatku.
Členové AAČR poplatek neplatí. (z každé autoškoly 1 účastník)
Cena pro ostatní účastníky 500,- (cena zahrnuje občerstvení, oběd, tištěné materiály)
Podmínky účasti z hlediska Covid situace budou upřesněny dle aktuálního nařízení Vlády ČR.

Připravili jsme pro Vás tyto zajímavé přednášky a hosty:
Ministerstvo dopravy ČR představuje novinky a vize do budoucna - Ing. Milan Janda
Aktuální novelizace zákonů Zákon 247/2000 Sb. a 361/2000 Sb.,
Možnosti obrany před nezákonným jednáním správního orgánu – JUDr. Ing. Ondřej Horázný
Autoškolský ombudsman - Ing. Martin Aujezdský
Nové testové otázky - Ing. Jiří Novotný
Start Driving - Ing. Aleš Horčička
Postřehy ze školení učitelů autoškol v Kataru - Ing. Jiří Novotný

Činnost AAČR v roce 2020 a činnost AAČR v roce 2021 – Ing. Aleš Horčička
Podrobný program s časovým rozvrhem naleznete v příloze

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 Tomáše Matyse – Vogel Media,
o p. Machačku - Systemconsult
o CF MOTO
o p. Schrötera
o Ing. Petra Mazánka, Moje Autoškola - program pro agendu autoškoly a školicího
střediska
o zástupce Škoda Auto
o prodejce autotrenažerů
o prodejce doplňků na motocykly a další
Hosty:
o
o
o
o
o
o
o

zástupce MDČR
zástupce Profesního společenství autoškol
zástupce Asociace zkušebních komisařů
Tým silniční bezpečnosti,
Bezpečné cesty www.bezpecnecesty.cz
BESIP
Ředitele Dopravní police a další zajímavé hosty

