
MĚSTO TURNOV
Antonína Dvořáka 335

Zásady činnosti na venkovních hřištích v majetku Města Turnova
verze platná od 10.3.2008

Zodpovídá: odbor školství, kultury a sportu

Zásady  činnosti  na  venkovních  hřištích  ZŠ  ul.28.října,  ZŠ  Žižkova  a  Obchodní  akademie  a 
Hotelová škola (dále jen OAHŠ) a Gymnázium, vše Turnov.

1) Tyto zásady jsou platné od 10.března 2008.

2) Využití hřišť:

a) Výuka TV škol: pondělí-pátek 8.00-15.30 hodin. 
Na hřišti u gymnázia bude provoz pro školu úterý-pátek 8.00-14.30 hodin.

Otevření pro veřejnost po objednání: 
* pondělí-pátek 15.30-20.00 (u OAHŠ pouze do 18 hodin, gymnázium až do 22.00 hodin), sobota a 
neděle 8.00-20.00. 
Výjimky: 
* hřiště u ZŠ, ul.28.října bude v neděli zavřeno,
* hřiště u OAHŠ bude pro veřejnost ve středu zavřeno,
* hřiště u gymnázia bude pro veřejnost v pondělí zavřeno.

Otevření pro veřejnost bez předchozího objednání:
* hřiště u gymnázia středa 15.00-18.00 hodin a neděle 13.00-17.00 hodin.
* hřiště budou otevřena pro veřejnost i v průběhu všech školních prázdnin po objednání v době 
8.00-20.00 hodin.

b) Hřiště jsou určena:
- ZŠ, ul.28.října lze využívat na odbíjenou, nohejbal, košíkovou, házenou, malou kopanou, florbal a 
tenis.
- ZŠ Žižkova lze využívat: č.1 - malá kopaná, tenis, basketbal

č.2 - volejbal, nohejbal
č.3 - tenisová zeď

- OAHŠ lze využívat: č.1 - malá kopaná, volejbal, florbal, tenis, streetball
č.2 - volejbal , tenis, nohejbal 

- Gymnázium lze využívat pro basketbal, volejbal, tenis, kopanou.

c) Hřiště budou přístupná zdarma všem studujícím (denní forma studia), kteří toto prokáží (průkaz, 
index apod.). Musí však dodržet podmínky uvedené v těchto zásadách.

d) Pro ostatní občany a turisty platí tyto cenové sazebníky:
* ZŠ, ul.28.října - 80,-Kč/hod., 70,-Kč/hod. u dlouhodobých smluv, 
* ZŠ, Žižkova - dle typu sportoviště: hřiště č.1 (malá kopaná, tenis, basketbal) 100,-Kč/hod., 

hřiště č.2 (volejbal, nohejbal) 60,-Kč/hod., 
hřiště č.3 (tenisová   zeď) 30,-Kč/hod.



- použití sprch a šaten v objektu školy za poplatek 50.-Kč 
* OAHŠ - dle typu sportoviště: hřiště č.1 (malá kopaná, volejbal, florbal, tenis, streetball) 80,-
Kč/hod., 60,-Kč/hod. u dlouhodobých smluv, 

hřiště č.2 (volejbal , tenis, nohejbal) 70,-Kč/hod., 50,-Kč/hod. 
u dlouhodobých smluv, 
* Gymnázium 
- celé hřiště 250,-Kč/hod., od 2.hodiny 200,-Kč/hod., dlouhodobý pronájem 150,-Kč/hod.
- jednotlivá hřiště 80,-Kč/hod. (pro kopanou - pondělí, středa, čtvrtek, pro tenis, basketbal, volejbal 
- úterý a pátek).
- použití sprch a šaten v objektu školy za poplatek 50,-Kč.

3) Škola uděluje souhlas dle časové posloupnosti došlých žádostí. Zájemci se musí nahlásit nejdříve 
týden a nejpozději den (v pátek do 14.00 hodin) před požadovaným užitím hřiště osobně na škole 
nebo telefonicky (tel.č.: ZŠ, ul.28.října - 481311640 nebo 739175105, ZŠ Žižkova - 481322343, 
OAHŠ - 481321838-9, Gymnázium 481322849 nebo 724087768).

4) Všichni, kteří budou sportoviště využívat se musí řídit provozním řádem, který je umístěn při 
vstupu  na  sportoviště.  Škola  má  právo  odmítnout  žádost,  např.  z  důvodu  opakovaného 
nerespektování provozního řádu hřiště nebo zásad činnosti na hřištích.

5) Rezervaci lze požadovat maximálně na 2 hodiny (kromě celodenních turnajů).

6) Žadatel uvede jméno a příjmení, adresu a kontakt osoby, která za skupinu odpovídá.

7) Žadatel se zavazuje, že uhradí případné škody, které na hřištích způsobil.

8) Škola vede evidenci využití hřišť, žadatel je povinen oznámit příchod a odchod ze hřiště.

9) Při použití umělého osvětlení bude účtován poplatek 50,-Kč.

10)  Po  použití  hřiště  skupina  hřiště  uvede  do  původního  stavu,  pokud  nedojde  k  dohodě  se 
správcem hřiště. 

11) Na hřiště je povolen vstup jen ve vhodné obuvi, podrobně rozvedeno v provozním řádu.

12) Případné spory řeší ředitel školy, jako odvolací orgán je ustanoven Odbor školství, kultury a 
sportu Městského úřadu Turnov.

13) Tyto Zásady schválila Rada města usnesením č. 133/2008  dne 10.3.2008.


