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Článek 1.  

 Právní východiska 

(1) Tato směrnice je vydána v souladu se školním vzdělávacím programem oboru 41-41-M/01 

Agropodnikání a 41-51-H/01 Zemědělec – farmář a zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších 

předpisů  

Článek 2.  

Systém zařazování žáků do kurzu pro získání řidičského oprávnění skupiny T 

(1) Žák bude zařazen do kurzu pro získání řidičského oprávnění skupiny T na začátku 2. ročníku 

vzdělávání v oboru 41-41-M/01 Agropodnikání a 41-51-H/01 Zemědělec – farmář na základě 

přihlášky a lékařského potvrzení o způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

(2) Žák je povinen odevzdat přihlášku včetně lékařského potvrzení třídnímu učiteli nejpozději v den 

zahájení vzdělávání ve druhém ročníku. Žáka, který neodevzdá přihlášku a lékařské potvrzení 

nelze zařadit do kurzu. Povinnost žáka vzdělávat se v předmětu motorová vozidla zůstává 

nedotčena. 

Článek 3.  

Systém zařazování žáků oboru 41-41-M/01 Agropodnikání do kurzu pro získání 

řidičského oprávnění skupiny B 

(1) Žák bude zařazen do kurzu pro získání řidičského oprávnění skupiny B na začátku 3. ročníku 

vzdělávání v oboru 41-41-M/01 Agropodnikání na základě přihlášky a lékařského potvrzení 

o způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

(2) Žák je povinen odevzdat přihlášku včetně lékařského potvrzení třídnímu učiteli nejpozději v den 

zahájení vzdělávání ve třetím ročníku. Žáka, který neodevzdá přihlášku a lékařské potvrzení 

nelze zařadit do kurzu. Povinnost žáka vzdělávat se v předmětu motorová vozidla zůstává 

nedotčena. 

(3) Žák, který dosáhne zletilosti v průběhu vzdělávání ve druhém ročníku oboru 41-41-M/01 

Agropodnikání může požádat ředitelku školy o zařazení do kurzu pro získání řidičského 

oprávnění již v průběhu druhého ročníku. 

(4) Udělení souhlasu je podmíněno získáním řidičského oprávnění skupiny T. Kopii řidičského 

oprávnění žák doloží k žádosti. 



(5) Před vydáním souhlasu se zařazením žáka do kurzu k získání řidičského oprávnění skupiny B 

ředitelka posoudí prospěch žadatele. Je nepřípustné vydat souhlas žákovi, který vykazuje 

nedostatečné výsledky vzdělání v kterémkoli z povinných předmětů. 

Článek 4.  

Systém zařazování žáků oboru 41-51-H/01 Zemědělec - farmář do kurzu pro získání 

řidičského oprávnění skupin B a C 

(1) Žák bude zařazen do kurzu pro získání řidičského oprávnění skupiny B a C na začátku 

3. ročníku vzdělávání v oboru 41-51-H/01 Zemědělec - farmář na základě přihlášky 

a lékařského potvrzení o způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

(2) Žák je povinen odevzdat přihlášku včetně lékařského potvrzení třídnímu učiteli nejpozději v den 

zahájení vzdělávání ve třetím ročníku. Žáka, který neodevzdá přihlášku a lékařské potvrzení 

nelze zařadit do kurzu. Povinnost žáka vzdělávat se v předmětu motorová vozidla zůstává 

nedotčena. 

(3) Žáci oboru 41-51-H/01 Zemědělec – farmář nejsou oprávněni k podání žádosti o zařazení 

do kurzu pro získání oprávnění skupiny B dříve než ve třetím ročníku vzdělávání. 

 

 

                                                                                                        



Příloha č. 1 

Střední škola zemědělská a ekologická  

a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky,  

Kostelec nad Orlicí 

Komenského 873, Kostelec nad Orlicí 

 

 

Žádost o zařazení do kurzu pro získání řidičského oprávnění skupiny B 
 

 

V  dne 

 

 

Jméno žadatele  

datum narození  třída:  

Bydliště  

 

 

 

V souladu s ustanoveními pokynu pro zařazování žáků do kurzů pro získání řidičského oprávnění 

žádám o zařazení do kurzu pro získání řidičského oprávnění skupiny B 

 

odůvodnění: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplňte v případě že žák/yně není zletilý/á 

zákonný zástupce  

doručovací adresa 
(pokud se neshoduje s adresou žáka/yně) 

 

podpis  

 

 

 

 

 

        podpis zletilého žáka/yně 


