
ŠKOLSKÁ  AUTOŠKOLA 

Projekt Školská autoškola je určený pre žiakov 8.-9.roč. ktorí si otestujú svoje vedomosti a zručnosti 

z dopravnej výchovy. Je to pilotný projekt, ktorého sa zúčastnilo 23 žiakov 8.A triedy. V rámci 

projektu absolvovali prednášky z dopravných značiek, križovatiek a z poskytnutia prvej pomoci. 

Zúčastnili sa exkurzie v miestnej autoškole a navštívili požiarnu zbrojnicu, kde sa oboznámili 

s hasičskou technikou. Cieľom bolo úspešne absolvovať záverečné skúšky, ktoré boli rozdelené na dve 

časti – teoretickú a praktickú časť skúšky. 

 

 

 

1. Deň:    

26 otázok z poskytovania prvej pomoci – test  

/ max. 3 chyby v teste / 

37 otázok z dopravných značiek, 20 otázok z dopravných predpisov a križovatiek  

/ max. 3 chyby v teste / 

Praktická ukážka resuscitácie /KPR/ na figuríne  

/v priebehu 120s. dosiahnuť správny pomer KPR 30:2 na figuríne riadenej počítačom/ 

 

2. Deň: 

Praktická jazda na vytvorenom dopravnom cvičisku. Žiaci mali možnosť jazdiť na 3 

dopravných prostriedkoch: 

1. Sk. O – cestná šlapacia kára 

2. Sk. G – šlapacia kára do terénu 

3. Sk. M – šlapacia trojkolka 

Úlohy žiaka:  

1. Prejsť slalomovú dráhu bez kontaktu s prekážkou 

2. Zaparkovať cúvaním kolmo bez kontaktu s kužeľom 

3. Prejsť dvomi, v prípade trojkolky jedným kolesom po dvoch preklápacích 

mostíkoch- vždy z ľavej a z pravej strany 

4. Preniesť naplnenú fľašu z jednej prekážky na druhú bez pádu fľaše 

a dotyku prekážky 

5. Zaparkovať cúvaním pozdĺžne bez kontaktu s kužeľmi 

6. Prejsť prekážku – Kolotoč 

7. Vyhnúť sa prekážke na ceste bez kontaktu s prekážkou a kužeľmi 

Počas celej jazdy musel mať žiak chodidlá na pedáloch vozidla a prejsť cvičiskom do 3.minút. 

V prípade jedinej chyby, žiak na danom vozidle v skúške neobstál. 



Žiaci mali na prípravu príliš málo času, počas ktorého sa venovali príprave na skúšky v Školskej 

autoškole. Napriek tomu sa trom žiakom podarilo splniť podmienky na získanie svojho prvého 

„vodičáku“. Ostatní žiaci skončili tesne pred bránami úspešného absolventa, čo z dôvodu extrémne 

náročných podmienok dáva nádej výchovy vzdelaných a uvedomelých účastníkov v cestnej 

premávke. Žiakom patrí veľké poďakovanie za snahu a schopnosti, ktoré v projekte predviedli.  

Za spoluprácu a ochotu pracovať ĎAKUJEME.   Autor projektu: Mgr.Martin Jankech 

  Šoférovanie nie je relaxovanie- je to zodpovedná  práca! 

 

Prvé „ VODIČÁKY“ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prví úspešní absolventi Školskej autoškoly 

 

 

 

Projekt podporili:  

Nadácia VW Slovakia 

Nadácia Jána Korca 

Nadácia Allianz 

Raiffeisen Banka 

 

 

 


