
ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY

 Student se stává čtenářem knihovny: 
a) po registraci na příslušné webové adrese 
b) po přinesení vytištěného Řádu knihovny, který bude podepsán studentem 

i jedním z jeho zákonných zástupců a předán knihovníkovi
(stáhnutí formuláře: www.dgkralupy.cz – Studium – Ke stažení)

 Kniha je majetkem školy. Uživatel ji nesmí půjčovat dalším osobám, poškozovat ji a je
povinen svazek vrátit ve stavu, v jakém jej převzal. Před převzetím výpůjčky by si měl
proto uživatel knihu prohlédnout a případné zjištěné závady nahlásit knihovníkovi.

 Knihu je možné si půjčovat ve stanovených výpůjčních hodinách.
(viz: web školy Knihovna, nástěnky v budově školy, dveře – knihovna)

 Výpůjční lhůta je 1 kalendářní měsíc.

 Výpůjční lhůtu je možné vždy prodloužit o jeden měsíc, požádá-li o to čtenář před
ukončením výpůjční lhůty a nežádá-li o dílo čtenář další.

 Pokud bude mít student při půjčování si knihy jakýkoli  problém, obrátí se  na svého
knihovníka – viz web školy Knihovna.

 Pokud  uživatel  nevrátí  vypůjčenou  knihu  ve  stanovené  lhůtě,  bude  upomínán
knihovníky – a pokud ani tehdy knihu nevrátí, je povinen uhradit poplatek z prodlení
(za každý započatý týden po termínu, do kterého měla být kniha vrácena = 5,- Kč).
Tento poplatek  bude  majetkem knihovny a  bude  sloužit  k  zakoupení  nových  knih
apod.

 Pokud student knihu poškodí, ztratí – bude na něm požadována náhrada:  finanční
náhrada není možná, je nutno zakoupit titul stejný, nebo doporučený, tj. na základě
konzultace  se  správkyní  knihovny  –  tj.  s Marií  Lulkovou,  či  s jejími  zástupkyněmi
Vlastou Honickou, či Vandou Láchovou.

 Při  opakovaných  prohřešcích  (nedodržení  výpůjční  doby,  ztráta  knihy,  vrácení
poškozené knihy) nebude studentovi dovoleno služeb školní knihovny využívat.

 Knihy je možné si půjčit i na prázdniny, ale v prvním zářijovém týdnu je nutné svazky
vrátit.

Marie Lulková
správkyně knihovny

Podpis studenta = čtenáře školní knihovny:
Podpis zákonného zástupce studenta:

http://www.dgkralupy.cz/

