
NÁVOD NA NASTAVENÍ ČTENÁŘSKÉHO KONTA V PROGRAMU ŠKOLNÍ KNIHOVNY 

 

Přihlášení do čtenářského konta  

https://skola.tritius.cz/library/dgkralupy/ 

https://www.dgkralupy.cz/aktivity/knihovna/ 

Jako přihlašovací jméno lze zadat buď číslo čtenáře, nebo e-mail. Číslo čtenáře je čtyřmístný kód, který 

jste obdrželi e-mailem po první návštěvě školní knihovny. E-mail je standardně nastavený na vaši školní 

e-mailovou adresu.  

PIN / heslo je vaše datum narození ve formátu RRMMDD, tzn. že čtenář narozený 13. 8. 2005 zadá 

heslo ve tvaru 050813. 

 

 

Nastavení zasílání upomínek e-mailem - záložka „Nastavení“ 

Systém nezasílá upomínky automaticky, ale z důvodu ochrany osobních údajů si musí zasílání 

upomínek čtenář sám nastavit ve svém čtenářském kontu přes záložku „Nastavení“ a zaškrtnout 

možnost „Odesílat oznámení o upomínkách“. Všichni žáci mají v systému standardně nastavenou svoji 

školní e-mailovou adresu. Systém upomínky zasílá 7 dní před koncem výpůjční lhůty. 

 

https://skola.tritius.cz/library/dgkralupy/
https://www.dgkralupy.cz/aktivity/knihovna/


Prodloužení výpůjční lhůty – záložka „Moje výpůjčky“ 

Výpůjční lhůta je 1 měsíc od data výpůjčky. Před uplynutím této lhůty si čtenář může dobu výpůjčky 

sám prodloužit pod záložkou „Moje výpůjčky“ tlačítkem „Prodloužit“, případně zasláním požadavku na 

havlikova@dgkralupy.eu nebo osobně v knihovně během půjčovní doby. Více knih najednou lze 

prodloužit kliknutím na „Prodloužit vše“. 

 

 

Pokud již došlo k překročení standardní měsíční výpůjční lhůty, tlačítko „Prodloužit“ zčervená a čtenář 

již sám dobu výpůjčky prodloužit nemůže. V případě překročení výpůjční lhůty začnou čtenáři v jeho 

kontu nabíhat poplatky za pozdní vrácení, viz níže, které je třeba zaplatit při další návštěvě knihovny. 

 

 

 

 

 

mailto:havlikova@dgkralupy.eu


Poplatek za upomínku / překročení výpůjční lhůty – záložka „Moje poplatky“ 

Pokud čtenář knihy nevrátí do konce standardní měsíční výpůjční lhůty, začnou mu pod jeho 

čtenářským kontem naskakovat poplatky za upomínku. Výši poplatku čtenář vidí buď přímo 

v rozbalovacím menu pod svým jménem, nebo pod záložkou „Moje poplatky“. Poplatek je třeba 

uhradit při další návštěvě knihovny spolu s vrácením knihy. 

Poplatek činí 10 Kč za každou vypůjčenou knihu za každý započatý měsíc po termínu, do kterého měla 

být kniha vrácena. Vybrané poplatky jsou následně použity na nákup nových knih do školní knihovny. 

 

 

 

 

Vyhledávání v katalogu 

https://skola.tritius.cz/library/dgkralupy/ 

 

Výše poplatku 

za překročení 

výpůjční doby. 

https://skola.tritius.cz/library/dgkralupy/


V katalogu lze vyhledávat podle zvolených kritérií. U každého svazku a je uvedeno, zda je vypůjčený 

nebo dostupný. 

 

Po rozkliknutí konkrétního díla lze zjistit, v kterém oddělení knihovny se kniha nachází (Lokace), jaké 

má číslo (Přírůstkové číslo) a zda je dostupná nebo vypůjčená (Stav). 

 

Všechny knihy jsou roztříděny tematicky podle lokace (např. Kánon, Děti a mládež, Cestopisy, 

Životopisy atd.). Pokud bychom tedy chtěli například zobrazit seznam všech knih z oddělení Báje 

a pověsti, můžeme si tyto parametry vyhledávání nastavit ve vyhledávání pod záložkou Kombinované. 

 



Rezervace knihy 

- kliknout na „Získat“ 

- kliknout na „Odložit z poličky“ 

- knihovník knihu odloží z poličky stranou a čtenář je e-mailem informován, že si může knihu 

vyzvednout 

 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na havlikova@dgkralupy.eu nebo osobně v rámci 

standardní půjčovní doby knihovny. 
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