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V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR
č.71/2005 Sb. Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných
dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

SMĚRNICE O VÝŠI POPLATKU ZA PRONÁJEM HUDEBNÍHO
NÁSTROJE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o. p. s., se sídlem v Českých
Budějovicích, PSČ 370 05, Zavadilka 2143

Ředitelka obecně prospěšné společnosti, Soukromá základní umělecká škola
Zavadilka, o. p. s., Mgr. Libuše Drhová, vydává jako statutární orgán, Směrnici o výši
poplatku za dočasný pronájem hudebního nástroje v majetku obecně prospěšné společnosti
Soukromá základní umělecká škola o. p. s., se sídlem: 370 05 České Budějovice,
Zavadilka 2143.
Na základě řádně vyplněné a parafované Smlouvy o pronájmu hudebního nástroje je
poskytován dočasný pronájem hudebního nástroje za poplatek, který je jediným příjmem
Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o. p. s., určeným pro běžnou údržbu hudebních
nástrojů školy.
Výše poplatku za dočasný pronájem hudebního nástroje je pro školní rok 2022/2023
stanovena takto:

HOUSLE
Cena pro žáky SZUŠ Zavadilka, o. p. s.
1/16 - ( komplet)
1/8 - ( komplet)
1/4 - ( komplet)
1/2 - ( komplet)
3/4 - ( komplet)
Celé - obyč. n. (kompl.)
Celé – mistr. n. (kompl.)

400,- Kč
400,- Kč
400,- Kč
400,- Kč
600,- Kč
600,- Kč
1 100,- Kč

Cena pro zájemce z řad veřejnosti
600,- Kč
600,- Kč
600,- Kč
600,- Kč
800,- Kč
800,- Kč
2 100,- Kč

VIOLA
Cena pro žáky SZUŠ Zavadilka, o. p. s.
Obyčejný nástroj (komplet) 600,- Kč

Cena pro zájemce z řad veřejnosti
800,- Kč

VIOLONCELLO
Cena pro žáky SZUŠ Zavadilka, o. p. s.
1/4 - (komplet)
1/2 - (komplet)
3/4 - (komplet)
Celé – obyč. n. (kompl.)
Celé – mistr. n. (kompl.)

600,- Kč
600,- Kč
900,- Kč
900,- Kč
1600,- Kč

Cena pro zájemce z řad veřejnosti
900,- Kč
900,- Kč
1 100,- Kč
1 200,- Kč
2 600,- Kč

KONTRABAS
Cena pro žáky SZUŠ Zavadilka, o. p. s.
Obyčejný nástroj (komplet) 1000,- Kč

Cena pro zájemce z řad veřejnosti
1 200,- Kč

Poplatek za dočasný pronájem hudebního nástroje se hradí na celý školní rok včetně
prázdnin a je splatný do 15. dne prvního měsíce příslušného období.
Poplatek za dočasný pronájem hudebního nástroje může ředitel snížit nebo prominout.
Vrácení poplatku je možné v případech, kdy žák ukončí studium na SZUŠ
Zavadilka o. p. s..

Podmínky dočasného pronájmu nástroje:
1 / Hudební nástroj a veškeré příslušenství je třeba při převzetí řádně zkontrolovat, případné
změny bezvadného stavu či chybějící příslušenství zaznamenat ve smlouvě.
2 / Hudební nástroj a jeho veškeré příslušenství je třeba udržovat v čistotě a v dobrém stavu.

3 / V případě poškození či ztráty bude oprava, event. hodnota nástroje uhrazena z prostředků
dočasného uživatele. U nenahraditelných, tj. mistrovských nástrojů může požadovaná
náhrada převyšovat původní kupní cenu. Poškození, ztrátu nebo zničení zapůjčeného
hudebního nástroje nájemce neprodleně nahlásí ředitelce školy.
4 / V případě ukončení studia či na vyzvání školy musí být hudební nástroj s příslušenstvím
neprodleně vrácen, event. předložen ke kontrole.
5 / Nástroje jsou dočasně pronajímány k užívání za stanovenou částku. Platí se na dobu
jednoho školního roku včetně prázdnin.

Mgr. Libuše Drhová,
ředitelka školy

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 15. 6. 2022

