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Směrnice
Poskytování hudebních nástrojů.
1) Tato směrnice upravuje podmínky dočasného poskytování hudebních nástrojů a jejich
příslušenství z inventárního majetku Základní umělecké školy, Český Brod (dále jen ZUŠ).
2) Hudební nástroje se poskytují pouze žákům nebo učitelům ZUŠ, a to na dobu nejdéle
jednoho roku na základě písemné smlouvy.
3) Finanční příspěvek za zapůjčení hudebního nástroje je stanoven dle typu nástroje (viz.
příloha této směrnice) za pololetí. Poplatky se nevztahují na učitele školy. Bezplatně jsou
poskytovány nástroje, které slouží žákům školy výhradně pro potřeby hry v souborech a orchestrech.

4) Z finančního příspěvku dočasného uživatele nástroje bude hrazena průběžná údržba a
generální oprava hudebních nástrojů.
5) Finanční příspěvek je splatný ke dni zapůjčení – dopředu – a bude hrazen pololetně, tato
skutečnost je označena v písemné smlouvě. Nástroj je poskytnut na období nejdéle jednoho
školního roku za stanovený příspěvek, které je součástí úplaty za vzdělávání. Za období letních
prázdnin se přípěvek nehradí. V případě vrácení nástroje před termínem se finanční příspěvek
nevrací.
6) Dočasný uživatel je povinen zacházet s hudebním nástrojem tak, aby nedošlo k jeho
poškození nebo ztrátě. Dojde-li k poškození vypůjčeného předmětu je žák/zákonný zástupce žáka
povinen uhradit veškeré výdaje týkající se opravy. Případné opravy budou provedeny pouze
odbornou opravnou určenou vyučujícím.
7) Při ztrátě či zničení nástroje uhradí žák/zákonný zástupce zapůjčený nástroj na vlastí náklady
ve stejné kvalitě

8) Dočasný uživatel je dále povinen vrátit škole nástroj i před uplynutím doby, na kterou byl
zapůjčen, jestliže o vrácení nástroje škola z důvodu náhlé potřeby požádá.
9) Hudební nástroj musí být navrácen automaticky v den ukončení období uvedeném
v písemné smlouvě. Ředitelství školy si vyhrazuje právo tuto smlouvu zrušit v případě, že hudební
nástroj je třeba zapůjčit začínajícímu žákovi ZUŠ. Hudební nástroj musí být navrácen v případě
nezaplacení poplatku nebo ukončení studia v ZUŠ.
10) Archiv hudebních nástrojů je svěřen pověřeným pedagogům, kteří odpovídají za správu nástrojů a
vedení dokumentace – písemné smlouvy společně s ekonomkou školy.

Tato směrnice nabývá účinnosti 1. 9. 2015.
V Českém Brodě dne 1. 9. 2015

Tomáš Charvát - ředitel školy

