
Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 

Vnitřní směrnice školy 1.6.2.12 

Ceny pronájmů 

Číslo jednací: ZSJAN 850/2022 

Vypracoval: Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy  

Platnost od: 1.9.2022 

Spisový znak: A.4 Skartační znak: A/5 

 

1. Tělocvična 
Pronájem na 1 hodinu: ........................................................................................................... 600,00 Kč 
Přednost mají pronájmy tělocvičny, u nichž je smlouva uzavřena na celý školní rok (na delší období). 
 

Slevy na pronájem: 
a. Sportovní aktivity pro žáky (DDM, SHM) + dopolední pronájem pro školy ............................ sleva 20 % 
b. VÚŽV z důvodu bezplatného převodu pozemku o rozloze 5 000 m2  ..................................... sleva 20 % 
c. Zaměstnanci školy ................................................................................................................... sleva 20 % 
 

V případě sobotních a nedělních pronájmů  ...................................................................... příplatek 20% 
 

2. Školní sportovní areál s umělým povrchem 
Cena za 1 hodinu: 
Velké hřiště 40 m x 20 m ................................................................................................................. 400,00 Kč 
Malé hřiště na basketbal 28 x 15 m ................................................................................................ 200,00 Kč 
Fitness park / Workout hřiště .......................................................................................................... 200,00 Kč 
Atletická dráha ................................................................................................................................ 200,00 Kč 
Využití šatny a sprch ........................................................................................................................ 200,00 Kč 
 

Slevy na pronájem: 
a. Sportovní aktivity pro žáky (DDM, SHM) + dopolední pronájem pro školy ............................ sleva 20 % 
b. VÚŽV z důvodu bezplatného převodu pozemku o rozloze 5 000 m2  ..................................... sleva 20 % 
c. Zaměstnanci školy ................................................................................................................... sleva 20 % 
d. Pronájem celého sportovního areálu (bez sprch) .................................................................... 600,00 Kč 
 

V případě sobotních a nedělních pronájmů  ...................................................................... příplatek 20% 
 

3. Třída 
Pronájem na 1 hodinu do 17:00 hod. .............................................................................................. 200,00 Kč 
Pronájmy na 1 hodinu po 17:00 hod. .............................................................................................. 300,00 Kč 
Využití projekční techniky (dataprojektor) na 1 hodinu ................................................................. 500,00 Kč 
  
Slevy na pronájem: 
a. Pravidelný pronájem během celého školního roku do 17:00 (min. 6 měsíců) ....................... sleva 20 % 
b. Pravidelný pronájem během celého školního roku po 17:00 (min. 6 měsíců) ....................... sleva 20 % 
c. Pravidelný pronájem učebny Hv pro DPS Jiskřička,  

výměnou za pořádání min. dvou bezplatných koncertů pro školu .............................................. 0,00 Kč 
 

V případě sobotních a nedělních pronájmů  ...................................................................... příplatek 20% 
 

4. Využití keramické pece (150 l) 
Přežah do 1000 °C (cca 4 hod.): ............................................................................................... 400,00 Kč 
Výpal nad 1000 °C (cca 7 hod.): ............................................................................................... 600,00 Kč 


