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SMĚRNICE O PRONÁJMU SPORTOVIŠŤ

Ředitel Střední školy (dále jen ,,škola") vydává tuto směrnici k poskytování úplaty za pronájem
sportovišť spravovaných školou, tj., hřiště, tělocvičny a posilovny. 

ČL. 1: Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanovuje pravidla pro užívání sportovišť školy soukromými i právnickými osobami
(dále jen ,,uživatel"). Sportoviště se pronajímají výhradně za účelem sportovního vyžití za úplatu
(viz. Příloha č. 1). 

ČL. 2: Všeobecné ustanovení
Uživatel sportovišť je povinen dodržovat provozní řády užívání sportovišť, které jsou vystaveny u
vstupu  na  jednotlivá  sportoviště  a  školní  řád.  Začátek  a  konec  pronájmu  se  řídí  zveřejněným
hodinovým rozpisem nebo pokyny správce. Poplatek za pronájem sportovišť musí být uhrazen před
vstupem na sportoviště. K pronájmu sportoviště jsou k dispozici sprchy a WC umístěné v suterénu
budovy školy. Sprchy jsou k dispozici do 30 minut po ukončení pronájmu. Škola v rámci pronájmu
nezajišťuje  zdravotní  ani  pořadatelskou  službu.  Uživatel  si  tyto  služby  může  dohodnout,  po
předchozím  souhlasu  správce,  na  vlastní  náklady.  Případné  problémy  během  pronájmu  budou
řešeny se správcem. 

ČL. 3: platební podmínky
Částku za pronájem uhradí uživatel v plné výši dle platné Přílohy č. 1 této směrnice, to nejpozději
při převzetí klíče od sportoviště, pokud nebylo dohodnuto jinak. Za zapůjčení sportovního vybavení
(sítě, míče atp.) a učebních pomůcek uživatel složí vratnou zálohu ve výši 500,- Kč. Tato záloha je
uživateli vrácena po vrácení zapůjčeného vybavení v původním stavu. 

ČL. 4: Rezervace a vypovězení
Objednávky na pronájem hřiště, tělocvičny a posilovny školy se přijímají na sekretariátě školy na
telefonním čísle  553 401 741 nebo emailem sekretariat@stredniskola-sucha.cz.  Sjednané hodiny
může uživatel vypovědět nejpozději 1 pracovní den před samotným pronájmem. Zaplacená záloha
je uživateli vrácena v plné výši.

ČL. 5: Závěrečná ustanovení
Uživatel  bude dodržovat pravidla užívání sportovišť a základní dokumenty školy, bude dbát na
pořádek  a  nebude  úmyslně  znečišťovat  prostory  sportovního  zařízení.  Sprchy  a  WC  po  svém
odchodu  zanechá  uživatel  v  čistotě  a  pořádku.  Uživatel  je  povinen  zajišťovat  řádnou  ochranu
majetku, který mu provozovatel přenechal k dočasnému užívání, bude dbát na šetrné zacházení s
vybavením. V případě zničení zapůjčeného vybavení bude organizace požadovat úhradu.

Směrnice nabývá platnosti dne 1. 1. 2020.

V Havířově dne 31. 12. 2019
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