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Od 1.1.2003 byla předána tělocvična v Měčíně do správy příspěvkové organizace Základní 
školy Měčín, okres Klatovy. Tělocvična je přednostně využívána k činnostem základní a 
mateřské školy a k hospodářské činnosti na základě živnostenského oprávnění. 

Základní škola a mateřská škola využívají tělocvičnu: 

• k výuce školní tělesné výchovy 
• ke sportovním a pohybovým akcím 
• k organizaci sportovních a kulturních kroužků 
• ke konání kulturních akcí 
• k ostatním akcím školy 

Využití tělocvičny je pro základní a mateřskou školu bezplatné. 

Na základě zřizovací listiny školy a živnostenského oprávnění využívá škola tělocvičnu 
k hospodářské činnosti. 

Jedná se o pronájem tělocvičny sportovním a společenským organizacím, skupinám osob i 
jednotlivcům. Pronájem tělocvičny sportovním a společenským organizacím se provádí na 
základě „Smlouvy o pronájmu tělocvičny“. Ostatním skupinám a jednotlivcům na základě 
objednávky u paní Hromadové na MěÚ Měčín, číslo telefonu 376 395 132 nebo u správce 
tělocvičny (p. Netrvalová, tel. 731 201 369). Před použitím tělocvičny je každý povinen se 
seznámit a řídit „Směrnicemi o užívání tělocvičny a sportovních zařízení Základní školy a 
mateřské školy Měčín“, které jsou vyvěšeny ve spojovací chodbě šatny v tělocvičně. Otevření 
a uzavření tělocvičny provádí správce tělocvičny 

Stanovení poplatků za užívání tělocvičny je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou 
součástí této směrnice. 

Uvedená sazba zahrnuje využívání tělocvičny bez tělocvičného nářadí a nářadí a náčiní 
uloženého v uzamčené nářaďovně. 

Správce tělocvičny p. Netrvalová  bude provádět průběžně kontrolu, zda nedochází ke 
zneužití platby. Minimální doba pronájmu tělocvičny je 1 hodina. Tělocvična se bude zásadně 
pronajímat na celé hodiny. 
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Nezletilým osobám je vstup povolen jen v doprovodu osoby starší 18 let. Škola neodpovídá za 
škody vzniklé pronájmem v průběhu užívání. Škody vzniklé na majetku ve společném i 
osobním vlastnictví, jakož i škody na zdraví je pronájemce povinen hradit z vlastních 
prostředků a vlastními náklady. 

Případné poruchy a závady musí být neprodleně nahlášeny p. Netrvalové, popřípadě ředitelce 
školy. 

Porušení „Směrnice pro užívání sportovního zařízení“ (jsou vyvěšeny ve spojovací chodbě 
šatny) je důvodem k okamžitému ukončení nájemných dohod a vykázání z prostoru 
tělocvičny. 

 ………………………………… 
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