
)ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐova 11 
 

 

Základﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐova 11 
Sídlo: 787 01 Šuﾏperk, Žerotíﾐova 11 

Ideﾐtifikačﾐí číslo 00852333 

Zřizovatel OloﾏouIký kraj 

IČO 60609460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vﾐitřﾐí předpis č.: VP11/2015 

 

 

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY 

O PRONÁJMU HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 

OD 24. 4. 2015 

 

 

 

 

 
Přílohy:  

Vzorová Nájeﾏﾐí sﾏlouva o proﾐájﾏu hudeHﾐího ﾐástroje 

Seznam proﾐajíﾏaﾐýIh hudeHﾐíIh ﾐástrojů 

VypraIoval ředitel školy: PaedDr. Fraﾐtišek Havelka, Ph.D. 

PedagogiIká rada projednala dne:   23. dubna 2015 

Předpis ﾐaHývá účiﾐﾐosti ode dne:  24. dubna 2015 

Číslo jedﾐaIí Spisová zﾐačka Skartačﾐí znak 



)ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐova 11 

SﾏěrﾐiIe ředitele školy o proﾐájﾏu hudeHﾐíIh ﾐástrojů od 24. 4. 2015 

- 2 - 

 

 

 

  



)ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐova 11 

SﾏěrﾐiIe ředitele školy o proﾐájﾏu hudeHﾐíIh ﾐástrojů od 24. 4. 2015 

- 3 - 

 

 

  

I. 

Směrnice ředitele Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 

o pronájmu hudebních nástrojů od 1. 1. 2014 

je vydáﾐa v souladu s § 27 odst. 2 písﾏeﾐo g zákoﾐa č. 250/2000 Sb., o rozpočtovýIh pravidlech 

úzeﾏﾐíIh rozpočtů, v platﾐéﾏ zﾐěﾐí a s čláﾐkeﾏ VI zřizovaIí listiny )ákladﾐí uﾏěleIké školy, 
Šuﾏperk, Žerotíﾐova 11 ふdále jen „škola“ぶ č. j. 4614/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve zﾐěﾐí 
pozdějšíIh zﾏěﾐ a dodatků. 

II. 

Pronájem hudebních nástrojů 

 

1. K lepšíﾏu využití svýIh hospodářskýIh ﾏožﾐostí a odHorﾐostí svýIh zaﾏěstﾐaﾐIů 

zřizovatel povoluje vykoﾐávat příspěvkové organizaci v ráﾏIi doplňkové čiﾐﾐosti 
proﾐájeﾏ věIí ﾏovitýIh – proﾐájeﾏ hudeHﾐíIh ﾐástrojů. 

2. Podﾏíﾐky pro realizaci této doplňkové čiﾐﾐosti: 
- doplňková čiﾐﾐost ﾐesﾏí ﾐarušovat plﾐěﾐí hlavﾐího účelu organizace; 

- doplňková čiﾐﾐost je sledováﾐa odděleﾐě od čiﾐﾐosti hlavﾐí; 
- fiﾐaﾐčﾐí hospodařeﾐí při doplňkové čiﾐﾐosti se řídí ustaﾐoveﾐíﾏ § 28 odst. 5 

zákoﾐa č. ヲ5ヰ/ヲヰヰヰ Sb., o rozpočtovýIh pravidlech úzeﾏﾐíIh rozpočtů; 
- pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové čiﾐﾐosti zisk, ﾏůže jej 

použít jen ve prospěIh své hlavﾐí čiﾐﾐosti - zřizovatel ﾏůže organizaci povolit jiﾐé 

využití tohoto zdroje. 

3. HudeHﾐí ﾐástroje v jedﾐotlivýIh odděleﾐíIh eviduje a spravuje vedouIí odděleﾐí. Ten 

je předá proti podpisu v evideﾐčﾐí knize na žádost učitele hry ﾐa ﾐástroj. 
4. Proﾐájeﾏ hudeHﾐího ﾐástroje eviduje učitel hry ﾐa ﾐástroj, který připraví podklady 

pro smlouvu o ﾐájﾏu hudeHﾐího ﾐástroje uzavřeﾐou mezi školou a zákoﾐﾐýﾏ 

zástupIeﾏ žáka na dobu určitou. Za školu podepisuje smlouvu ve dvou vyhotoveﾐíIh, 
z ﾐiIhž jedno oHdrží zákoﾐﾐý zástupIe žáka a druhý škola, ředitel nebo statutárﾐí 
zástupIe ředitele, fyziIké předáﾐí a převzetí ﾐástroje potvrzuje učitel hlavﾐího 

předﾏětu. 
5. Po podpisu smlouvy uhradí zákoﾐﾐý zástupIe žáka předepsaﾐé ﾐájeﾏﾐé ekonomce 

školy, která vystaví účetﾐí doklad. Po provedeﾐí platby zkontroluje učitel hlavﾐího 

předﾏětu doklad o zaplaIeﾐí předepsaﾐého ﾐájeﾏﾐého, stav ﾐástroje a ﾐástroj předá 

proti podpisu zákoﾐﾐéﾏu zástupIi žáka. Současﾐě ho sezﾐáﾏí s pravidly o zaIházeﾐí 
s ﾐástrojeﾏ a údržHě ﾐástroje. 

6. Ekonomka zaúčtuje ﾐájeﾏﾐé v souladu s platﾐýﾏi předpisy. 
7. Podle této sﾏěrﾐiIe se proﾐajíﾏají hudeHﾐí ﾐástroje uvedeﾐé v příloze této sﾏěrﾐiIe. 
8. Opravy a údržHa výše uvedeﾐýIh hudeHﾐíIh ﾐástrojů jsou hrazeﾐy z podstatﾐé části 

z výﾐosů doplňkové čiﾐﾐosti – proﾐájﾏu hudeHﾐíIh ﾐástrojů. Protože vliveﾏ 
dlouhodoHého používáﾐí hudeHﾐíIh ﾐástrojů doIhází po ﾐěkolika leteIh k potřeHě 
ﾐezHytﾐé rozsáhlejší opravy, seřízeﾐí a údržHě ﾐástroje, ﾐejsou všeIhﾐy ﾐástroje 
opravováﾐy a udržováﾐy každoročﾐě, ale po delšíﾏ časovéﾏ úseku ﾐa doporučeﾐí 
učitele hry ﾐa ﾐástroj. Z tohoto důvodu ﾏohou převyšovat v dotčeﾐéﾏ roIe ﾐáklady ﾐa 
opravu a udržováﾐí koﾐkrétﾐího hudeHﾐího ﾐástroje příjﾏy získaﾐé v uvedeﾐéﾏ 
kaleﾐdářﾐíﾏ roIe z proﾐájﾏu tohoto ﾐástroje a k udržeﾐí adekvátﾐího stavu se použijí 
prostředky získaﾐé z proﾐájﾏu hudeHﾐíIh ﾐástrojů, které se v daﾐéﾏ roIe ﾐeopravují.   
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III. 

Výše nájemného za jednotlivé druhy hudebních nástrojů 

 

Nástroj Nájeﾏ za ﾏěsíI Nájeﾏ za 

pololetí 
Nájeﾏ za školﾐí rok 

Housle 50,- Kč 250,- Kč 500,- Kč 

Kytara 100,- Kč 500,- Kč 1.000,- Kč 

deIhové ﾐástroje 100,- Kč 500,- Kč 1.000,- Kč 

Akordeon 100,- Kč 500,- Kč 1.000,- Kč 

Výše ﾐájeﾏﾐého a délka ﾐájﾏu jsou koﾐkretizováﾐy v ﾐájeﾏﾐí sﾏlouvě. 

IV. 
 

Termíny plateb 

 

Terﾏíﾐy plateb jsou koﾐkretizováﾐy v ﾐájeﾏﾐí sﾏlouvě. 

V. 

Další ujednání 
 

Ukoﾐčí-li žák vzděláváﾐí, zajistí učitel hry ﾐa ﾐástroj vypořádáﾐí ﾐájeﾏﾐí sﾏlouvy a vráIeﾐí 
hudeHﾐího ﾐástroje. Učitel hlavﾐího předﾏětu překoﾐtroluje stav vráIeﾐého ﾐástroje a píseﾏﾐě 
potvrdí jeho převzetí. Do zápisu uvede případﾐé zjištěﾐé ﾐedostatky 

O sﾐížeﾐí ﾐájﾏu za proﾐájeﾏ hudeHﾐího ﾐástroje ﾏůže v případeIh hodﾐýIh zvláštﾐího zřetele 
ふpředevšíﾏ v případě závažﾐého soIiálﾐího zﾐevýhodﾐěﾐíぶ požádat zákoﾐﾐý zástupIe žáka 
píseﾏﾐě ředitele školy. 
O sﾐížeﾐí ﾐájﾏu rozhoduje ředitel a ﾐeﾐí ﾐa ﾐěj právﾐí ﾐárok. 
Po vzájeﾏﾐé dohodě lze po sIhváleﾐí řediteleﾏ proﾐajﾏout hudeHﾐí ﾐástroj žákovi školy i ﾐa 
doHu prázdﾐiﾐ. 

VI. 

Ředitel školy a jíﾏ pověřeﾐý zástupIe ﾏůže ﾐa základě píseﾏﾐé žádosti s rodiči dohodﾐout i jiﾐé 
terﾏíﾐy platHy. 

VII. 

Tato sﾏěrﾐiIe je vydáﾐa ﾐa doHu ﾐeurčitou a ﾐaHývá účiﾐﾐosti dﾐeﾏ 24. dubna 2015. 

Tato sﾏěrﾐiIe ruší sﾏěrﾐiIi VP ヰ4/2014 SﾏěrﾐiIe ředitele školy o proﾐájﾏu hudeHﾐíIh 
ﾐástrojů od ヱ. 1. 2014. 



)ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐova 11 

SﾏěrﾐiIe ředitele školy o proﾐájﾏu hudeHﾐíIh ﾐástrojů od 24. 4. 2015 

 

 

 
 
 
 Nájemní smlouva 

o pronájmu hudebního nástroje 
uzavřená podle § 2201 a n., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
mezi pronajímatelem 
Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 (dále jen „škola“), 
se sídlem Žerotínova  11, 787 01 Šumperk 
IČO: 00852333 
zastoupená PaedDr. Františkem Havelkou, Ph.D., ředitelem 

 
a nájemcem 

pan/paní: nar. dne: 

zákonný zástupce 

žáka/žákyně: nar. dne: 

bytem: ulice 

PSČ: město: 
dne (datum) . 

 
Předmět pronájmu 

 
Pronajímatel pronajímá nájemci hudební nástroj (název): 

 
výrobní číslo: evidenční číslo: 
Stručný popis stavu nástroje: 

 
 
 

 
Doba pronájmu 

Pronájem se sjednává na dobu určitou od do . 

Pronájem končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se pronajímatel a 
nájemce jinak. Dohoda musí být sjednána písemnou formou. 

Pokud ukončí žák, jehož zákonnému zástupci byl hudební nástroj touto smlouvou pronajat, 
studium ve škole, končí doba pronájmu dnem ukončení studia ve škole. 

 
Sjednané ujednání 

Nájemné se sjednává ve výši Kč,-/měsíčně, t. j. celkem 
Kč,-. 

Doba pronájmu se počítá na celé měsíce. 
Nájemce je povinen zaplatit nájemné hotově jednorázově před vydáním hudebního nástroje 
v kanceláři školy. 

 
Obecná ustanovení 
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Po celou dobu pronájmu je nástroj vlastnictvím pronajímatele. Nájemce se zavazuje, že bez 
písemného souhlasu pronajímatele nepřenechá nástroj třetí osobě. 
Nájemce se zavazuje, že nebude na nástroji provádět žádné úpravy. Nástroj bude vrácen ve 
stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení v časovém úseku, vymezeném dobou pronájmu. 
Nájemce je povinen o nástroj pečovat, aby nevznikla škoda. Došlo-li k poškození nebo 
nadměrnému opotřebení nebo zneužití nástroje třetí osobou, odpovídá nájemce za škodu 
způsobenou pronajímateli. 

 
Další ujednání 

 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. 

V Šumperku dne: 

Pronajímatel: 
 

 
Učitel hry na nástroj: 

předal nástroj dne: 

Převzal (podpis nájemce): 
 
 
 
 

Vrácení nástroje 
 

Datum: 

Předal: 

Učitel hry na nástroj: 

Poznámka: 


