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Pozvánka na valnou hromadu Asociace autoškol ČR, z.s.,
která se bude konat v pátek

dne 7. 10. 2016

NÁRODNÍ DŮM, Kozlovská 565, Česká Třebová
Začátek je v 9:00. Prezence účastníků od 8:00. Prosíme o potvrzení Vaší účasti zasláním emailu
na sekretariat@asociaceautoskol.cz – prosím napište Vaše členské číslo, jméno AŠ a počet osob, které se
budou účastnit VH. Potvrzení je nutné kvůli zajištění občerstvení v průběhu valné hromady.
Podmínkou účasti na Valné hromadě je zaplacený členský příspěvek na rok 2016. Pokud jste členský
příspěvek na letošní rok dosud nezaplatili, zaplaťte prosím převodem z účtu včas, popřípadě na místě.
Nejste-li si úhradou jisti, napište na email sekretariat@asociaceautoskol.cz
Informace o způsobu platby najdete v příloze této pozvánky. Ti, kdo dosud členský příspěvek na rok 2016
nezaplatili, najdou upozornění v příloze pozvánky poslané poštou.
Program valné hromady:
- zahájení,
- volba komisí
- zpráva o činnosti a hospodaření
- změny v zákoně č. 247/2000 Sb. – zaměřeno na „ Motocykly 2016“
- aplikace nového způsobu výcviku a zkoušek v praxi
- vyhodnocení stávajícího stavu a návrhy změn a doporučení pro novelizaci
- traktory v EU a dělení do podskupin
- informace z činnosti Evropské Federace Autoškol (EFA)
- teze VR AAČR ke změně v přístupu k výuce a výcviku a k provozování autoškoly
- odborná způsobilost odpovědného zástupce autoškoly (prokazovat zkouškou)
- detailnější specifikace vybavení autoškoly (kvalita učebny, zajištění vozidel, technické zázemí)
- oddělení ukončení výuky a ukončení výcviku (možnost oddělení teoretické a praktické zkoušky)
- rozdělení zkoušky PJ moto na 2 samostatné části se samostatným hodnocením
- povinná interní simulovaná zkouška žadatele, před připuštěním k závěrečným zkouškám
- získání profesního osvědčení učitele autoškoly a jeho další vzdělávání
- diskuse
- návrh a schválení usnesení VH.
Pozvali jsme:
Prodejci pomůcek pro autoškoly:
Tomík Matys – Vogel Media, Milan Jenčovský – 2. Ovládání, Systemconsult – p. Machačka,
Ing. Petr Mazánek, NEPLUS, s.r.o. - program pro agendu autoškoly a školicího střediska,
OPEL – předvedení nabídky výcvikových vozidel s výraznou slevou 24% pro naše členy.
Hosté:
Mgr. Karel Bezděkovský, ředitel odboru 160, ministerstvo dopravy
Bc. Roman Budský, Tým silniční bezpečnosti
V Praze 2. 9. 2016
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