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ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

část:    PRONÁJEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 

Č.j.: 05 /2020 

Vypracoval: Mgr. Pavel Vališ, DiS. ředitel školy  

Schválil: Mgr. Pavel Vališ, DiS. ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne 22. 6. 2020 

Platnost ode dne: 1. 9. 2020 

Účinnost ode dne: 1. 9. 2020 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které 

tvoří součást tohoto předpisu. 
 

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § § 27 odst. 2 písmeno g zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vydávám jako statutární orgán organizace tuto 

směrnici. 
 

1.  Působnost a zásady směrnice  

 

Směrnice upravuje povinnosti zaměstnanců organizace při pronájmu hudebních nástrojů. Zásady 

směrnice 

a) tento předpis ukládá povinnosti všem zaměstnancům organizace, 

b) je vydáván písemně, 

c) je vydán na dobu neurčitou, 

d) ředitel školy seznamuje zaměstnance s vydáním, změnou nebo zrušením této směrnice 

prokazatelným způsobem, v organizaci obvyklým, 

e) směrnice je přístupná všem zaměstnancům zveřejněním na místě obvyklém. 

 

2.  Pronájem hudebních nástrojů 

 

1. Na základě zřizovací listiny a vymezení majetkových práv příspěvkové organizace může škola 

pronajímat hudební nástroj.  

 

2. Podmínky, za kterých je škola oprávněna tuto činnost provádět:  

- jsou stanoveny ve zřizovací listině, resp. v příloze o vymezení majetkových práv;  

- jsou stanoveny v této směrnici. 

  

3. Hudební nástroje v jednotlivých odděleních eviduje a spravuje vždy pověřený učitel (správce 

sbírky hudebních nástrojů). Evidenci zapůjčených nástrojů vede vedoucí oddělení (smlouvy) a 

zástupce ředitele – SW evidence, předpisy půjčovného.  

 

4. Pronájem hudebního nástroje eviduje učitel, který připraví podklady pro uzavření smlouvy o 

nájmu hudebního nástroje uzavřenou mezi školou a zákonným zástupcem žáka na dobu určitou 

nebo neurčitou.  
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Smlouva o pronájmu se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zákonný 

zástupce žáka a druhý škola, současně s podpisem smlouvy dojde k fyzickému převzetí 

hudebního nástroje, při kterém je zkontrolován bezchybný technický stav hudebního nástroje. 

Současně také dojde při podpisu smlouvy k úhradě nájemného, nebo jeho části za stanovené 

období. Na základě pokynu ředitele dojde k úhradě nájemného v jiném termínu (zpravidla 

v měsíci říjnu) 

 

5. Při ukončení nájmu učitel zkontroluje technický stav hudebního nástroje. Případné poškození 

hradí nájemce podle ujednání v nájemní smlouvě, je možné sjednat složení vratné kauce před 

zahájením pronájmu. 

 

 

3. Výše nájemného pro žáky školy - 75 Kč/ měsíc 

 

Nájemné se hradí předem, na období zapůjčení nástroje školního roku (září – srpen). Případné 

výjimky u termínů splatnosti a intervaly plateb schvaluje ředitel školy a jsou sjednány smlouvou.   

Nájemné za pronájem hudebního nástroje může být v případech hodných zvláštního zřetele 

sníženo rozhodnutím ředitele, na základě písemné žádosti nájemce. Na snížení nájmu není právní 

nárok.  

 

4. Výše nájemného pro ostatní zájemce – 150 Kč/ měsíc 

 

Nájemné se hradí předem, na období zapůjčení nástroje školního roku (září – srpen). Případné 

výjimky u termínů splatnosti a intervaly plateb schvaluje ředitel školy a jsou sjednány smlouvou.   

Nájemné za pronájem hudebního nástroje může být v případech hodných zvláštního zřetele 

sníženo rozhodnutím ředitele, na základě písemné žádosti nájemce. Na snížení nájmu není právní 

nárok.  

 

5. Text nájemní smlouvy je dán podle § 2201 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění. 

 

 

 

6. Závěrečná ustanovení 

 

a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zástupce ředitele. 

b) Zrušuje se předchozí znění této směrnice, její uložení se řídí spisovým řádem školy.  

c) Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1. 9. 2020 

 

Vimperk 19. 6. 2020 

 
 

 

 

Mgr. Pavel Vališ, DiS. 

ředitel školy 


