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Řád školní    

knihovny 
 

 

I. Všeobecná ustanovení 
 

1. Tento řád stanovuje pravidla provozu školní knihovny, práva a povinnosti žáků, podmínky 

provozu školní knihovny a povinnosti pracovníků školní knihovny.  

2. Řád školní knihovny je platný pro všechny návštěvníky této knihovny  
 

II. Provoz školní knihovny 
 

1. Školní knihovna zajišťuje informační podporu výchovy a vzdělávání ve škole.  

2. Knihovna školy je pro žáky otevřena v danou dobu, se kterou jsou žáci seznámeni na začátku 

školního roku. 

4. Během dnů volna je knihovna školy zavřena.  
 

III. Uživatelé 
 

1. Uživatelem knihovny jsou všichni žáci a zaměstnanci školy. 
 

IV. Práva a povinnosti uživatelů 
 

1. Žáci i zaměstnanci školy mají právo bezplatně využívat všechny služby poskytované 

knihovnou za podmínek tohoto řádu.  

2. Žáci vstupují do knihovny, je-li přítomen pracovník knihovny. V knihovně není dovoleno jíst a 

pít.  

3. Žák je povinen:  

        řídit se pokyny pracovníků knihovny 

        nenarušovat klid v prostorách knihovny  

  chovat se k zapůjčeným knihám šetrně 
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V. Způsoby půjčování 
 

1. Žák si může půjčit nejvýše 3 knihy najednou. Výjimku z tohoto ustanovení povoluje pracovník 

knihovny.  

2. Žák si může půjčit knihu z kterékoliv části knihovny bez ohledu na školní věk. 

  3. Pracovník knihovny zapíše jméno žáka a třídu na kartu knihy, kterou uloží na dané místo.  
 
 

VI. Výpůjční lhůta 
 

1. Knihy se půjčují na dobu jednoho kalendářního měsíce ode dne výpůjčky.  

2. Termín vrácení zapůjčené knihy je možné po dohodě s pracovníkem knihovny prodloužit.  

3. Veškeré zapůjčené knihy je žák povinen vrátit do 31. května.  
 

VII. Pořádková opatření 
 

1. Žák je povinen zacházet s vypůjčenými knihami šetrně.  

2. Při vybírání knih si může knihy vytahovat z polic, číst si je, prohlížet, popř. pořizovat záznam. Po 

skončení práce s knihou je povinen ji vrátit na původní místo, popř. požádat o pomoc pracovníka 

knihovny. 

3.  Zjištěné poškození knihy ihned ohlásí pracovníkovi školní knihovny.  

     4. Nevrátí-li žák vypůjčené knihy včas, pracovník knihovny ho upozorní, popř. uvědomí o skutečnosti 

rodiče žáka přes žákovskou knížku a informuje i třídního učitele žáka. 

5. Ztracenou nebo poškozenou knihu musí žák nahradit podle požadavku knihovny.  

6. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a jejího uhrazení si žák nesmí půjčovat další tituly. 

 

 

 

 

 

……………………… 

Mgr. Martin Vosyka 


