ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NOVÝ BOR, okres Česká Lípa – PO
Křižíkova 301, 473 01, IČ: 709 75 205
tel.: 703 187 498 e-mail: reditelka@zusnb.cz

PŮJČOVNÍ ŘÁD
Č.j.: 41
1. Základní umělecká škola Nový Bor, okres Česká Lípa - PO zapůjčuje žákům školy (ve
výjimečných případech i ostatním osobám) hudební nástroje na základě smlouvy o
zapůjčení hudebního nástroje, kterou uzavírá se zákonným zástupcem žáka, nebo
zletilým žákem.
2. Smlouva se uzavírá na dobu jednoho školního roku včetně prázdnin a může být dále
prodlužována pouze po dohodě s ředitelkou ZUŠ. Smlouvu o zapůjčení nelze
prodloužit, pokud není řádně uhrazeno půjčovné za předchozí období.
3. Poplatek se hradí za období září – leden (do 30. října) a únor – červen (do 31. března),
červenec a srpen (do 30. června).
4. Půjčovné se hradí na základě předpisu převodem na účet školy, nebo hotově do
pokladny u ekonomky školy.
5. Zákonný zástupce žáka, nebo zletilý žák je povinen se při přebírání nástroje (pomůcky
přesvědčit o jeho stavu (stav nástroje při zapůjčení se zapíše do smlouvy o zapůjčení).
6. Dojde-li k poškození nástroje, žák má povinnost toto neprodleně oznámit svému
učiteli.
7. Zapůjčené nástroje a pomůcky jsou žáci povinni ošetřovat podle pokynů vyučujícího.
8. V případě poškození / ztráty/ nástroje uhradí žák (zákonný zástupce) celkovou částku
opravy nebo cenu nástroje po odečtení amortizace. Pokud je nástroj poškozen částečně
a není nutná okamžitá oprava, bude žákovi odpovídající částka za poškození přičtena
k půjčovnému na nové období. V případě poškození či ztráty je zákonný zástupce
povinen sepsat s vyučujícím protokol o poškození nástroje.
9. Při odevzdání nástroje bude do smlouvy popsán aktuální stav nástroje.

Ceník půjčovného:

měsíční

pololetní

Roční,
včetně
prázdnin

Žáci ZUŠ
nevýdělečně činní

Nástroj do
1000,- = 20,Nástroj od
1000,- = 50,-

Nástroj do
1000,- = 100,Nástroj od
1000,- = 250

240,-

Žáci ZUŠ
výdělečně činní
Ostatní

90,-

540,- za 6
měsíců
600,- za 6
měsíců

1080,-

100,-

600,-

1200,-

Letní prázdniny červenec + srpen = Nástroj do 1000,- = 40 Kč, Nástroj nad 1000,- = 100,-.
10. Tato směrnice je platná od 31. 8. 2018
V Novém Boru dne 31. 8. 2018

Markéta Trnková Krchňáková, DiS.
ředitelka školy

