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Statut Tenisové školy TO SK Mělník 
 

 

 

1. Základní ustanovení 
Zřizovatelem Tenisové školy (dále jen TŠ) je TO SK Mělník, který rozhodnutím výkonného výboru 

jmenuje provozovatele a stanoví závazná pravidla pro vedení TŠ. 

 

2. Cíl TŠ 

 Seznámit děti s technikou úderů a se základy taktiky.  
 Naučit děti pravidla tenisu, seznámit je se pravidly tenisové etiky a chováním v tenisovém areálu. 

 Rozvíjet všeobecné pohybové dovednosti a obratnost. 
 Vytvořit předpoklady pro přípravu dětí na závodní hru a jejich zařazení do soutěţních 

mládeţnických druţstev. Ostatní absolventi TŠ mají moţnost stát se členy klubu a sportovat 
rekreačně. 

 

3. Provozování TŠ 

 Povolení: 
Výkonný výbor můţe udělit licenci (uzavřít smlouvu) pouze trenérům, kteří se náleţitě prokáţí 

platnými sportovně-technickými a podnikatelskými doklady.  

 Rozsah: 
Počet licencí a jejich rozsah je dán aktuální potřebou TO SK a reálnými moţnostmi areálu. 

Licence je zpravidla udělována na dobu 12 měsíců. 

  

4. Povinnosti a práva provozovatele 

 Organizuje tréninky ve vyhrazeném prostoru a čase. 

 Sleduje docházku ţáků a vede řádnou účetní evidenci. 
 Stanoví cenu. 

 Pro potřeby vyhodnocení provozu je povinen předloţit účetní i ostatní evidenční doklady 
související s TŠ revizní komisi TO SK. 

 Provozovatel můţe spolupracovat při vedení TŠ s pomocnými trenéry. 
 

5. Povinnosti a práva TO SK 

 TO SK poskytne bezplatně příslušný počet dvorců pro TŠ (včetně zázemí). 

 TO SK můţe vyţadovat předloţení evidenčních a účetních dokladů TŠ. 
 TO SK můţe vypovědět licenci k provozování TŠ s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 
 

6. Povinnosti a práva žáků TŠ 

 Dodrţovat Provozní řád TO SK Mělník. 
 Ţák TŠ se stává automaticky sezónním členem TO SK se standardními právy a povinnostmi (tj. 

můţe bez dalších poplatků vyuţívat zařízení areálu TO SK). 
 

7. Kategorie a počty žáků TŠ 

 Počet dětí (dvorec, hodina, trenér) je 4 - 8. 

 Do TŠ jsou vybírány děti ve věku od 5 do 12 let. 
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