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 Tato směrnice určuje postupy pro pronájem zařízení, jejichž správcem je Základní škola 

Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace (dále jen škola) a vychází ze směrnice 

zřizovatele.  

 

Obecná ustanovení:  

Škola nabízí k pronájmu učebny, tělocvičny, sprchy, mantinely, venkovní hřiště, pec k vypalování 

keramiky, prostory k přespání ve škole a zvukovou aparaturu.  

Za pronájmy je odpovědný správce haly.  

Informace o pronájmech jsou vyvěšeny na webu školy na www.zskomslavkov.cz a dále jsou 

přístupné u správce haly (dále správce) nebo na sekretariátu školy (dále sekretářka).  

 

Postup žadatele o pronájem zařízení:  

Žadatel osloví správce a projedná s ním možnosti pronájmu.  

Správce poskytne žadateli objednávku pronájmu (dále objednávka), kterou žadatel vyplní na 

základě předběžné dohody se správcem.  

Objednávku předá správce sekretářce, která podle ní připraví smlouvu o pronájmu. Objednávka je 

součástí smlouvy a není možné v ní provádět opravy bez odsouhlasení obou stran. Změny si strany 

potvrdí podpisem.  

Smlouvu k podpisu předá žadateli správce, nebo ji po dohodě žadatel podepíše u sekretářky.  

 

Kritéria pro posuzování objednávek  

Kritéria pro posuzování objednávek v případě, že o pronájem v daném čase a místě je více žadatelů 

nebo žadatel a škola:  

Žadatelé si mohou objednat pouze ty prostory, které škola v dané chvíli neužívá. Toto kritérium 

platí i do budoucna, tzn., že bude-li škola potřebovat prostory, které pronajala, je škola oprávněna 

od smlouvy odstoupit a žadatel je povinen prostory opustit. V takovém případě škola nabídne 

žadateli jiný prostor k užívání, pokud žadatel o to projeví zájem. Toto kritérium platí pro kolizi 

žadatele a školy v případě plnění povinného vzdělávání. 

 

V případě, že se dostanou do časové a prostorové kolize dva žadatelé, budou se posuzovat 

přednostní kritéria, kdy níže uvedený výčet uvádí priority přednosti:  

 

1. Žadatelé pracující s mládeží do 18 let, jejichž činnost přímo souvisí s aktuálním ŠVP školy (třídy  

    s rozšířenou výukou tělesné výchovy) 

2. Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna  

3. Žadatelé spolupracující se školou  

4. Žadatelé pracující s dětmi ve věku do 15-ti let  

5. Žadatelé pracující s mládeží ve věku do 18-ti let  

6. Ostatní žadatelé  

 

 

 

 

 



Jestliže nastane kolize mezi žadateli stejné prioritní úrovně, postoupí správce haly objednávky 

ředitelce školy a ta rozhodne o uzavření smlouvy podle následujících kritérií v tomto pořadí: 

 

 

1. Počet žáků ZŠ Komenského v útvaru nájemce 

2. Vybavení požadovaných prostor – podíl nájemce nebo účelové vybavení 

3. Další skutečnosti 

 

Zájemci v jehož prospěch nebylo rozhodnuto, budou nabídnuty jiné volné prostory. 

 

Objednávky pro nový školní rok se podávají do 30. 6. předchozího školního roku.  

 

Přechodné ustanovení: 

Pro školní rok 2019/2020 je možno podat objednávky do 1. 10. 2019 

 

Tato směrnice vstupuje v platnost dne 1. 9. 2019.  

 

 

 

Ve Slavkově u Brna  

Dne: 27. 8. 2019 

                     

                                                                                               Mgr. Věra Babicová 

                                                                                               ředitelka školy 


