PRONÁJEM školního hudebního
nástroje ve škol.r. 2018 / 2019
Ředitelství ZUŠ Chodov umožňuje žákům, kteří nemají vlastní hudební nástroj,
pronájem školního nástroje na dobu určenou „Smlouvou o dočasném pronájmu “
(dle „Zřizovací listiny č.XLIII/02 ze dne 4.6.2002 Města Chodova)
Za pronájem nástroje uhradí žák částku
v pololetních splátkách, tj.:

za 1.pololetí
za 2.pololetí

60,-Kč za 1 měsíc

do 31. ledna 2019
do 28. června 2019

za pronájem nástroje o letních prázdninách

do 27. září 2019

celkem 300,- Kč
celkem 300,- Kč
celkem 100,- Kč

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených termínů splátek.

V Chodově dne 1. 7. 2013

Jitka Kaprová, DiS.
ředitelka ZUŠ

Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace
Nám.ČSM 693, 357 35 Chodov, tel.352 352352, e-mail: info@zus-chodov.cz

Smlouva o dočasném pronájmu
Jméno žáka

…………………………………………………………….. ročník ………………………………

Zapůjčený předmět/nástroj: …………………………………………………………………………………….
vyučující učitel …………………………………….
Bližší údaje o předmětu/nástroji, pokud jsou uvedeny (výrobce,
(výrobce, značka, výr.č.,barva, inv.č.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cena předmětu: …………………..

Důvod zapůjčení:

Datum převzetí předmětu: …………………..

nemá vlastní

Termín vrácení přemětu: ………………………………

Prohlášení uživatele (zákonného zástupce):

Prohlašuji, že jsem nástroj převzal v dobrém stavu a v tomto stavu jej budu udržovat.
Případné poškození nebo jiné znehodnocení, vzniklé na nástroji po dobu přechodného
užívání nebo ztrátu nástroje uhradím v plném rozsahu z vlastních prostředků.
Beru na vědomí povinnost vrátit škole pronajatý nástroj i před uplynutím doby, na niž
byl pronájem, jestliže bude s nástrojem zacházeno nesprávně nebo jestliže o vrácení nástroje požádá
škola z důvodu naléhavé potřeby.
Vyplní zákonný zástupce žáka
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………
Bydliště zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………….PSČ: ………….

V Chodově dne: ………………………………….
…………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce

……………………………………………….
ředitelka školy

Výše úhrady:
úhrady: 60,-Kč/ 1 měsíc (úhrada vpololetních splátkách)
100,-Kč/prázdniny
Evidence úhrad: - platba na 1.pol.škol.r.

…………………………………………..

- platba na 2.pol šk.r.

……………………………………….

- platba na prázdniny ………………………………………
Smlouva o dočasném pronájmu hudebního nástroje vychází ze Zřizovací listiny č. XLIII/02
ze dne 4.6.2002 Města Chodova.

