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Smlouva o poskytnutí hudebního nástroje 
Základní umělecká škola, Český Brod svým žákům dočasně poskytuje hudební nástroje a další 

příslušenství, které jsou ve vlastnictví školy, za následujících podmínek:  

 

1) Dočasný uživatel je povinen zacházet s hudebním nástrojem tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě. Dojde-li 

k poškození vypůjčeného nástroje je žák/zákonný zástupce žáka povinen uhradit veškeré výdaje týkající se opravy. 

Případné opravy budou provedeny pouze odbornou opravnou určenou vyučujícím.  

 

2) Při ztrátě či zničení nástroje uhradí žák/zákonný zástupce zapůjčený nástroj na vlastí náklady ve stejné kvalitě 

 

3) Hudební nástroj je dočasný uživatel povinen automaticky vrátit nejpozději v den uvedený níže (datum vrácení). 

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. Hudební nástroj musí být navrácen v případě nezaplacení 

poplatku nebo ukončení studia v ZUŠ. V případě vrácení nástroje před termínem uvedeným ve výpůjčním listu ze 

strany dočasného uživatele se příspěvek na jeho opravu a údržbu dle násl. odstavce  nevrací. 

 

4) Dočasný uživatel je povinen uhradit Základní umělecké škole finanční příspěvek, z něhož bude hrazena průběžná 

údržba a generální oprava hudebního nástroje. Uvedený příspěvek bude hrazen formou navýšení úplaty za 

vzdělávání, která je splatná ………………. 

Dočasný uživatel nástroje je mimo to povinen uhradit závady způsobené nad rámec běžného používaní. 

 

5) Ředitelství školy si vyhrazuje právo tuto smlouvu ukončit s okamžitou platností v případě, že hudební nástroj je 

třeba poskytnout začínajícímu žákovi ZUŠ. Hudební nástroj musí být navrácen rovněž v případě nezaplacení 

poplatku nebo ukončení studia v ZUŠ. 

 

Poskytnutý hudební nástroj: ………………………………………………………………………………. 

inventární číslo: ……………………………………………………………………………………………... 
 

Finanční příspěvek na školní rok činí:   ............ Kč a bude hrazen pololetně ve dvou splátkách. 

 

Hodnota poskytnutého hudebního nástroje vč. příslušenství ......................Kč  

 

Jméno žáka – žákyně, jemuž byl hudební nástroj poskytnut............................................................................. 

Nar. dne.......................... , bydliště...............................................................................................................  

Zákonný zástupce žáka.................................................................................................................  

Číslo OP žáka/zákonného zástupce...............................................................................................  

Datum poskytnutí ....................................................Datum vrácení................................................  

 

V................................dne.........................  

 

...................................................................  

podpis zletilého žáka/zákonného zástupce  

 

....................................................................  

podpis odpovědného zaměstnance  
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Příloha č. 1 ke směrnici poskytování hudebních nástrojů 

 

Finanční příspěvky za dočasné poskytování nástrojů pro školní rok 2014/2015 

 

 

Typ nástroje Pololetní 

příspěvek 

Roční 

příspěvek 

Smyčcové nástroje 300,- 600,- 

Dechové nástroje 300,- 600,- 

Kytara 300,- 600,- 

 

 

Nabývá účinnosti 1. 9. 2014  

 

 

 

                                                                                             Tomáš Charvát 

                                                                                                ředitel školy 


