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DODATEK Č. 2

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY
část:  19.  PRONÁJMY PROSTOR ŠKOLY

Č.J.: ZŠ – S – 114/2018

Vypracoval:
Mgr. Petra Chlumská, ředitelka školy 

Schválil:
Mgr. Petra Chlumská, ředitelka školy 

Pedagogická (provozní) rada projednala dne:
24.8.2020

Platnost ode dne:
1.9.2020

Účinnost ode dne:
1.9.2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které
tvoří součást tohoto předpisu.

Tímto dodatkem č. 2 se mění směrnice č.j. ZŠ – S - 114/2018 PRONÁJMY PROSTOR ŠKOLY 
takto:

2.  Pronajímané prostory

5. Výše úplaty se stanovuje takto:

a. učebna ZŠ a MŠ                       100 Kč bez DPH za každou započatou hodinu

b. tělocvična malá            220 Kč bez DPH za každou započatou hodinu

c. tělocvična velká (pro děti)                      500 Kč bez DPH za každou započatou hodinu

d. tělocvična velká (pro sportování dospělých) 500Kč bez DPH za každou započatou
hod.

e. učebna ICT                                           240 Kč bez DPH za každou započatou hodinu

f. aula                                               250 Kč bez DPH za každou započatou hodinu

g. kabinet                        80  Kč bez DPH za každou započatou hodinu

h. cvičná kuchyňka           240 Kč bez DPH za každou započatou hodinu

i. učebna s využitím keramické pece        130 Kč bez DPH za každou započatou hodinu

j. školní byt           6000 Kč bez DPH za 1 kalendářní měsíc
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9. V případě poskytování pronájmů zřizovateli školy - MČ Praha – Slivenec a Rodinnému
centru Pecka se poskytuje pronájem malé tělocvičny ve výši 150 Kč za každou započatou
hodinu, pronájem velké tělocvičny pro děti ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu,
pronájem velké tělocvičny pro sportování dospělých ve výši 500 Kč za každou započatou
hodinu a pronájem učebny ZŠ a MŠ 75 Kč za každou započatou hodinu.

10. TJ  AFK Slivenec  se  poskytuje  pronájem malé  tělocvičny ve výši  176 Kč za  každou
započatou  hodinu,  pronájem  velké  tělocvičny  pro  děti  ve  výši  400  Kč  za  každou
započatou hodinu a pronájem velké tělocvičny pro sportování dospělých ve výši 500 Kč
za každou započatou hodinu.

11. Malou tělocvičnu  je  možné pronajmout  od  pondělí  do  pátku od 14.00 – 20.00 hod.,
případně od 8.00 – 14.00 hod., pokud v malé tělocvičně neprobíhá výuka dle aktuálního
školního rozvrhu hodin. Velkou tělocvičnu je možné pronajmout od pondělí do pátku od
14.00 – 22.00 hod. (pro dospělé a pro komerční účely až od 16.00 hod.) a v sobotu a
v neděli od 8.00 do 22. hod., pokud ve velké tělocvičně neprobíhá výuka dle aktuálního
školního rozvrhu hodin.

V Praze dne 25.8.2020

Mgr. Petra Chlumská
      ředitelka školy
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