
Ceník služeb poskytovaných 

ZŠ Tanvald, Sportovní 576 platný od 1. 9. 2021 

 

Sportovní hala (SH) při celoročním pronájmu: dospělí …………...13 550 Kč děti z 

        Tanvaldu……bezplatně 

Malá tělocvična (MT) při celoročním pronájmu: dospělí …………….4 500 Kč 

děti z Tanvaldu …...bezplatně 

Jednorázové akce ve sportovní hale pro místní  složky: ………….650 Kč/ hod. 

Jednorázové akce v malé tělocvičně pro místní  složky: 

Ostatní nájemci: 

………….250 Kč/ hod. 

 pronájem SH pro ubytované v turistické ubytovně ………….650 Kč/ hod. 

 pronájem MT pro ubytované v turistické ubytovně ………….250 Kč/ hod. 

 pronájem SH pro neubytované ………….800 Kč/ hod. 

 pronájem MT pro neubytované 

Využití hřiště s umělou trávou: 

………….350 Kč/ hod. 

 hřiště na házenou ………….150 Kč/ hod. 

 hřiště na košíkovou ………….100 Kč/ hod. 

 hřiště na tenis …………...50 Kč/ hod. 

Herna ve školní družině (jóga) ………………..650 Kč 

Využití sportovního stadionu – fotbalového hřiště: 

• trénink …………..2000 Kč/jednotka (1, 5 hodiny) 

• zápas  …………..2200 Kč 

➢ Hrací plochy na hřišti s umělou trávou jsou bezplatně využívány důchodci 

a studujícími z Tanvaldu za podmínek daných Provozním řádem. 

➢ Uživatelé, kteří jsou ubytovaní v turistické ubytovně ZŠ, platí smluvní 

ceny na všech sportovištích. Přihlédnuto bude především k ročnímu 

období a míře využití. 

➢ TJ Jiskra Tanvald oddíl kopané mohou využívat sportovní stadion bez 

finanční náhrady. Hradí si pouze náklady na lajnování (latexovou barvu) 

hřiště před zápasy dospělých i mládeže a využití šaten při zápasech – 220 

Kč (zápas), 110 Kč (trénink). ŠSK, ZŠ Masarykova a Gymnázium Tanvald 



mohou výše uvedená zařízení pro výuku tělesné výchovy používat 

bezplatně.  

Turistická ubytovna – kapacita 24 lůžek nad sportovní halou 

• lůžko  …………….350 Kč/ noc, jednodenní pobyt 

• lůžko …………….290 Kč/ 2 a více nocí 

V odůvodnitelných případech lze stanovit cenu za ubytování i dohodou – zejména u 

osob, které vykonávají práce pro školu, město Tanvald, atd.  

Nebytové prostory (bufet, prostory v areálu školních dílen, …) …. nájem je stanoven 

smluvně, s ohledem na velikost využívané plochy, atd. 

Pronájem prostor kolem bufetu na prodej výprodejového zboží  

  1500 Kč/ den, při zapůjčení stolů + 500 Kč …………..celkem 2000 Kč. 

Kontakt: Ing. Petr Beran – telefonní číslo: 777 320 964, 731 496 144 e-

mail: helena.beranova@volny.cz 

V Tanvaldě 1. 9. 2021 Mgr. Jana Tůmová, ředitelka školy 


