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Kontakt: Mgr. Karel Chalupa - vedoucí týmu akademie, instruktor 
Mgr. Oldřich Čondl - vedoucí vzdělávacích programů, instruktor 

Mgr. Radek Němec - zdravotní výchova, první pomoc, záchrana života, instruktor 
 

Auto -Moto-Academy je neziskové a svobodné uskupení při Nadačním fondu Střední odborné školy a 
Středního odborného učiliště, Jáchymova,    Jindřichův Hradec.  

Poslání a cíle akademie:  
 
Hlavní aktivity jsou směřovány do oblasti bezpečnosti silničního provozu : 
 
a) organizace a zastřešování  sportovních motoristických, vzdělávacích, výchovných  a bezpečnostně - 
dopravních aktivit pro žáky škol i širokou veřejnost s cílem naučit se co nejlépe poznat a ovládat svůj 
motocykl či automobil 
b) organizování výcviku, tréninku, insruktáží a jízd pro všechny skupiny řidičského oprávnění 
c) orgnizování  školení řidičů, referentů v akreditovaném školícím centru profesionálů při SOŠ a SOU 
Jindřichův Hradec 

Členství v akademii je dobrovolné. 

Deutsch: 

Ziel und Aufgaben der Academy:

Die hauptaktivitäten der Academy liegen: 
a) Organisation und Überdachtung der Motoristisch - sportlichen, Ausbildungs-Erziehungs und 
Verkehrssicherheitsaktivitäten für die Schüller und die breite Ôffentlichkeit mit dem Ziel, möglichst gut mein Motorrad 
oder Auto zu beherschen oder kennenzulernen 
b) Organisation der Ausbildung, des Trainings, der Anleitungen und der Fahrten für alle Gruppen der Fahrberechtigung 
c) Organisation der Fahrerausbildung, Referenten (Dienstfahrer) im akkreditierten Profiausbildungszentrum an der SOŠ 
und SOU Jindřichův Hradec 

Auto-Moto-Academy ist der unprofitable und freiwillege  Verein im Rahmen des Stiftungsfonds der Mittlere 
Fachschule und Mittlere fachlehranstalt  Jindřichův Hradec. 

Die Mitgliedschaft in der Academy ist freiwillig. 
 
 
 

Auto-Moto-Academy, SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, 378 43 Jindřichův Hradec 
E-mail: ama@sos-jh.cz,    

 www.sos-jh.cz (dále sekce Auto-Moto-Academy) 

javascript:shImg(1734,969138751,'',1)
mailto:ama@sos-jh.cz
http://www.sos-jh.cz/


  

 


	Poslání a cíle akademie:   Hlavní aktivity jsou směřovány do oblasti bezpečnosti silničního provozu :  a) organizace a zastřešování  sportovních motoristických, vzdělávacích, výchovných  a bezpečnostně - dopravních aktivit pro žáky škol i širokou veřejnost s cílem naučit se co nejlépe poznat a ovládat svůj motocykl či automobil b) organizování výcviku, tréninku, insruktáží a jízd pro všechny skupiny řidičského oprávnění c) orgnizování  školení řidičů, referentů v akreditovaném školícím centru profesionálů při SOŠ a SOU Jindřichův Hradec
	Členství v akademii je dobrovolné.
	Deutsch:
	Auto-Moto-Academy ist der unprofitable und freiwillege  Verein im Rahmen des Stiftungsfonds der Mittlere Fachschule und Mittlere fachlehranstalt  Jindřichův Hradec.
	Die Mitgliedschaft in der Academy ist freiwillig.   
	 

