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Základní umělecká škola A. Dvořáka Karlovy Vary,  

Šmeralova 32, příspěvková organizace 

se sídlem  Karlovy Vary, Šmeralova 489/32, 360 05 

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

část:  16.  PRONÁJEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 

Vypracoval: Mgr. Bc. Ingrid Ahneová, ředitelka školy  

Schválil: Mgr. Bc. Ingrid Ahneová, ředitelka školy  

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2019 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2019 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které 

tvoří součást tohoto předpisu. 

 

 

 

Obecná ustanovení 

 

Tato směrnice upravuje podmínky výpůjčky hudebních nástrojů z inventárního majetku Základní 

umělecké školy Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace (dále jen 

ZUŠ). Hudební nástroje, které organizace spravuje jako jí svěřený majetek, může pronajmout 

svým žákům (učitelům) po dobu jejich studia (po dobu trvání pracovního poměru).  

 

 

Základní ustanovení 

 

1) Majetek školy se musí udržovat v řádném stavu tj. pravidelně jej čistit a ošetřovat,  na 

nástroji nesmí být prováděny neodborné úpravy a opravy. 

2) Poškození nástroje se musí neprodleně ohlásit vyučujícímu nebo ředitelství školy. 

3) Každou škodu úmyslnou nebo z nedbalosti uhradí osoba, která si nástroj vypůjčila. 

4) V případě ztráty nebo zničení nástroje bude uhrazena škole současná kupní cena nástroje, 

nebo bude věc nahrazena novou, ve stejné kvalitě. 

5) Hudební nástroj musí být navrácen automaticky v den ukončení smlouvy o zapůjčení věci. 

6) Nájemné je použito na opravy a údržbu vyplývající z běžného opotřebení nástroje. 
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7) Písemnou dohodu o zapůjčení nástroje sepíše se zákonnými zástupci třídní učitel a předá ji 

správci příslušného nástrojového kabinetu. 

 

Smyčcové a strunné nástroje – p. Kadeřábková Dana, p. Vikorová Gabriela 

Violoncella, kontrabasy – p. Ahneová 

Flétny – p. Truhlářová Dana 

Ostatní dechové nástroje – p. Víšek Luboš 

Akordeony – p. Ahneová 

Bicí nástroje – p. Kováč Vítězslav 

 

 

Nástroje, které lze zapůjčit 

 housle  

 viola  

 violoncello  

 kontrabas 

 klarinet  

 saxofon  

 trubka  

 trombon  

 baryton  

 příčná flétna  

 hoboj  

 akordeon 

 

 

Výše půjčovného a možnosti platby 

 

1) Základní poplatek je stanovený na dobu září – červen šk. roku, lze jej hradit ve dvou 

pololetních splátkách. Pokud chce žák používat nástroj i v době hlavních prázdnin, zaplatí 

poplatek i za toto období. 

2) Smlouvu o zapůjčení hudebního nástroje se zákonným zástupcem nebo plnoletým žákem 

sepisuje odpovědný správce příslušné sbírky nástrojů nebo ředitelka školy. Originály 

smluv jsou uloženy u ředitelky školy, žák a správce sbírky si ponechají kopii.  

3) Stanovenou částku lze uhradit převodem na účet školy dle platné smlouvy.  
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Půjčovné -        10 měsíců /   12 měsíců: 

Housle  komplet, viola 1/8, ¼, ½     500,-      600,- 

Housle komplet, viola ¾, 4/4    1 000,-   1 200,- 

Kontrabas, violoncello ¼, ½       500,-        600,- 

Kontrabas, violoncello ¾, 4/4   1 000,-          1 200,- 

Akordeony         500,-      600,-  

Saxofon, klarinet – kat. A        1 000,-   1 200,- 

Saxofon, klarinet – kat. B           500,-      500,- 

Saxofon, klarinet – kat. C           100,-      120,-  

Příčná flétna – kat. A     1 000,-   1 200,- 

Příčná flétna – kat. B            500,-      600,- 

Příčná flétna – kat. C            100,-      120,- 

Ostatní dechové nástroje – kat. A      500,-      600,-  

- kat. B      100,-      120,- 

 

Správce sbírky určí zařazení do příslušné kategorie podle technického stavu nástroje.. 

 

   

 

Poplatky se nevztahují na učitele školy, pokud zapůjčený nástroj používají při výuce žáků. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: zástupce ředitele školy pro pedagogický úsek 

2. O kontrolách provádí písemné záznamy 

3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019 

 

 

 

V Karlových Varech dne 27. 8. 2019 

 

 

 

 

 

    Mgr. Bc. Ingrid Ahneová 

                 ředitel školy 
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