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Půjčování hudebních nástrojů
Z důvodu narůstajících oprav zapůjčených hudebních nástrojů jsou od 1. 9. 2014
nástroje zapůjčovány tak, jako na jiných školách, za poplatek. Ten škole alespoň částečně
kompenzuje vzniklé ztráty, způsobené údržbou a opravami hudebních nástrojů.
Nástroje jsou půjčovány žákům na období školního roku a jejich stav je kontrolován
vyučujícím, který na konci školního roku přebírá nástroj zpět. Nástroje jsou půjčovány na
základě písemné smlouvy se zákonnými zástupci žáka.
Půjčování hudebních nástrojů je určeno zejména pro začátečníky. Chápeme, že je
obtížné při nástupu do ZUŠ zakoupit drahý hudební nástroj. Proto je nabídka zapůjčení
hudebního nástroje za úplatu určena především žákům nižších ročníků. Ve vyšších ročnících
už předpokládáme dlouhodobější zájem žáka, proto doporučujeme pořízení nástroje
vlastního. Starším žákům je nástroj půjčován pouze v případě, že jsou zajištěny zápůjčky
mladším žákům. Vrácené nástroje půjčíme dalším začátečníkům.
Nástroj zapůjčuje rodičům žáka třídní učitel. Jeho povinností je uzavřít za školu
smlouvu o výpůjčce, teprve poté nástroj zapůjčit, nástroj pravidelně kontrolovat, na konci
školního roku nástroj převzít zpět. Další zapůjčení stejnému žákovi stvrzují rodiče podpisem
na původní smlouvě s uvedením data.
Žákům půjčujeme, pokud to zásoby umožní, tyto nástroje:
 trubku,
 příčnou flétnu,
 zobcovou flétnu,
 akordeon,
 housle,
 violu,
 violoncello,
 kontrabas,
 kytaru.
Pro všechny nástroje s pořizovací cenou nad 4.000,- Kč je určeno půjčovné 50,Kč/měsíc. Školní rok 500,-Kč.




Z poplatku za zapůjčení bude hrazena průběžná údržba a generální oprava
hudebních nástrojů. Částka je splatná ke dni zapůjčení – dopředu – na dohodnutou
dobu.
Majetek školy se musí udržovat v řádném stavu tj. pravidelně jej čistit a ošetřovat,
na nástroji nesmí být prováděny neodborné úpravy a opravy.







Běžné opotřebení nástroje hradí žáci (nové struny apod.)
Poškození nástroje se musí neprodleně ohlásit vyučujícímu nebo ředitelství školy.
Každou škodu úmyslnou nebo z nedbalosti uhradí osoba, která si nástroj vypůjčila.
V případě ztráty nebo zničení nástroje bude uhrazena škole současná kupní cena
nástroje, nebo bude věc nahrazena novou, ve stejné kvalitě.
Hudební nástroj musí být navrácen škole nejpozději v den ukončení smlouvy o
zapůjčení nástroje nebo před vydáním vysvědčení. V případě ukončení studia ihned.

Dosud uzavřené smlouvy o výpůjčce pozbývají platnost k 1. 9. 2017. Od uvedeného data
vstupuje v platnost tato aktualizovaná směrnice. Nové smlouvy lze uzavřít ihned po zahájení
nového školního roku.

V Kopřivnici 1. 4. 2017

