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1. Provozní doba a přístup do knihovny, studovny a herny 
Žáci a zaměstnanci školy (dále jen návštěvníci) mají do prostor knihovny, studovny a herny přístup 

v otevírací době 9:30 – 15:30 hodin v pondělí a 9:30 – 15:00 hodin v úterý až pátek.   

Každý návštěvník při vstupu a odchodu používá čip pro evidenci docházky.  

Prostory jsou střeženy kamerovým systémem. 

Odpovědným vedoucím knihovny, studovny a herny je Mgr. Klára Zuzáková. 

 

2. Pravidla pro chování v knihovně, studovně a herně 
Návštěvník má právo využívat vybavení knihovny, studovny a herny v souladu s tímto řádem  

a je  povinen se řídit pokyny vedoucí. 

Vstup do knihovny, studovny a herny je dovolen pouze po přezutí. 

Aktovky a oblečení se ukládají před knihovnou, případně v šatní skříňce. 

V knihovně, studovně a herně se účastníci chovají ohleduplně. 

V knihovně je zakázáno manipulovat s veškerým vybavením a provozovat činnosti, které mohou vést 

k poškození nebo zničení vybavení. 

Počítačové vybavení studovny slouží výhradně ke studijním účelům. V případě více zájemců bude 

využití časově omezeno. 

Před odchodem je návštěvník povinen uklidit své místo a vrátit časopisy, hry, knihy apod.  

na místo k tomu určené.  

Při zjištění nesrovnalostí či závad je návštěvník povinen toto nahlásit vedoucí. 

 

3. Pravidla pro výpůjčky 
Při vypůjčení knihy je návštěvník povinen nechat si zapsat výpůjčku u vedoucí. Každá výpůjčka 

musí být evidována, zapisuje se na jméno žáka a třídu.  

Mimo prostory knihovny se půjčují maximálně 3 knihy najednou na jeden měsíc.  

Čtenář je povinen vrátit knihy včas. 

Na žádost návštěvníka lze výpůjčku prodloužit, není-li rezervována.  

Veškeré výpůjčky se musí vrátit v daném školním roce, knihy se nepůjčují na letní prázdniny. 

Drobná periodika (časopisy) se pročítají pouze na místě. 

Zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí návštěvník knihovny nahradit stejným titulem. 
 

V Praze dne 1. září 2019 
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