Individuální studijní plán pro všechny skupiny a podskupiny řidičských oprávnění
Obsah a rozsah individuální přípravy k získání řidičského oprávnění:
1.
Studium předpisů o provozu na pozemních komunikacích obsahuje:
a)
předpisy o provozu na pozemních komunikacích,
b)
řešení dopravních situací
c)
předpisy související s provozem na pozemních komunikacích v rozsahu nezbytném pro příslušnou skupinu nebo podskupinu
řidičského oprávnění,
d)
předpisy o řidičských oprávněních a řidičských průkazech,
e)
doklady potřebné při provozu vozidla podle příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
f)
občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost řidiče, rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem
motorových vozidel.

2.

Studium ovládání a údržby vozidla obsahuje:

a)
všeobecný popis a sestavu vozidla příslušné kategorie,
b)
popis základních soustav vozidla, jejich charakteristiku, účel, činnost a základní údržbu, zásady jejich správného používání,
c)
ovládací ústrojí vozidla, ovladačů a sdělovačů, jejich umístění a označení,
d)
základní provozní údaje vozidla,
e)
zásady preventivní údržby vozidla a její význam pro bezpečnost a hospodárnost provozu a ochranu životního prostředí,
f)
postup při provádění základní údržby a jednoduchých oprav vozidla,
g)
nejrozšířenější závady a poruchy vyskytující se na vozidle a základní postupy při jejich zjišťování,
h)
v případě, že se jedná o výuku u osoby tělesně postižené, která bude řídit vozidlo konstrukčně přizpůsobené jejímu
zdravotnímu stavu, provádí se výuka o ovládání a údržbě vozidla o vozidlu konstrukčně přizpůsobeném zdravotnímu stavu tělesně
postižené osoby.

3.

Studium teorie řízení a zásad bezpečné jízdy obsahuje:

a)
činitelé ovlivňující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
b)
vliv alkoholu, drog, léčiv, stavu mysli a únavy na chování řidiče,
c)
právní úpravy doby jízdy a doby odpočinku,
d)
problematika vzájemných vztahů jednotlivých účastníků provozu na pozemních komunikacích (dopravní etika),
e)
specifická rizika plynoucí z nedostatku zkušeností ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích a
nejzranitelnějších kategorií uživatelů pozemních komunikací, jako jsou děti, chodci, cyklisté a osoby těžce zdravotně postižené, a
specifická rizika plynoucí z reakcí tělesně postižených řidičů, kteří řídí vozidla konstrukčně přizpůsobená jejich postižení,
f)
vliv technického stavu vozidla na bezpečnost jízdy,
g)
pravidla týkající se používání vozidel s ohledem na životní prostředí,
h)
základní fyzikální podmínky jízdy vozidla,
i)
základní postupy řidičských dovedností při rozjetí vozidla, řazení rychlostních stupňů, používání brzd, zastavování a couvání,
j)
nejdůležitější zásady týkající se sledování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, přilnavosti pneumatik a brzdné dráhy v
závislosti na adhezních podmínkách,
k)
jízda s přívěsem, vlečení.vozidel,
l)
uložení a přeprava nákladu,
m) rizikové faktory jízdy automobilu v různých situacích, za různých povětrnostních a klimatických podmínek, vliv změny počasí,
denní a noční doby,
n)
charakteristiky různých typů komunikací a řešení krizových situací,
o)
doby vnímání, posuzování, rozhodování a reakce, zásady předvídavosti, rozpoznání a řešení kritických situací,
p)
rozbor příčin dopravních nehod,
q)
zařízení pro bezpečnost vozidel, zejména používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, faktory aktivní a pasivní
bezpečnosti vztahující se k vozidlu a přepravovaným osobám,
r)
jízda s vozidlem vybaveným elektronickými řídicími systémy k ovládání vozidla,
s)
seznámení s integrovaným záchranným systémem,
t)
seznámení se zásadami potřebnými pro čtení v silniční mapě.

4.

Studium zdravotní přípravy obsahuje:

a)
b)
c)
d)
e)

prevence dopravních nehod ze zdravotních příčin,
obecné zásady jednání při dopravních nehodách,
zásady první pomoci a poskytování první pomoci při jednotlivých poraněních,
stavy bezprostředně ohrožující život,
možnosti a způsoby použití jednotlivých zdravotních pomůcek, které jsou ve výbavě lékárničky vozidla.

