
VNITŘNÍ ŘÁD KNIHOVNY 

Obecná pravidla 

• V knihovně platí ustanovení školního řádu, pokud není níže uvedeno jinak. 

• Využívat služeb knihovny může každý student a zaměstnanec OG.  Obyvatelé Babic, v určený 

den v týdnu. 

• Vstup do knihovny je povolen: 

o Bez školních tašek a jiných zavazadel. 

o Bez svrchního oděvu a v očištěné obuvi. 

o Bez jídla, pití pouze v uzavřené nádobě. 

o Mobilní telefon je možné mít zapnutý jen v tichém režimu. 

• V knihovně si mohou žáci knihy a časopisy půjčit, prohlížet, číst, mohou zde psát referáty, učit 

se a využívat výpočetní techniku. 

• V prostorách knihovny je nutné chovat se tiše a respektovat ostatní čtenáře. 

• Při používání počítače, tiskárny nebo kopírky se student řídí pokyny pracovníků knihovny.  

• Čtenáři jsou povinni při ukončení či přerušení činnosti na OG vrátit všechny výpůjčky. 

• Opouštíme-li knihovnu, uvedeme své pracovní místo do původního stavu.  

• Součástí knihovny je i tichá studovna Gutenberg, která je určena studentům ke čtení knih, 

časopisů, studijních materiálů. Mohou zde psát úkoly, referáty, učit se a využívat výpočetní 

techniku. 

 

Pravidla pro výpůjčky:  

• Výpůjční doba je stanovena na 30 dnů, poté může čtenář požádat o prodloužení. V případě, 

že čtenář o prodloužení nepožádá a 30 ní lhůta uplyne, bude na nevrácené výpůjčky 

upozorněn upomínkami.   

• Ztráta knihy se nahradí knihou téhož titulu.  

• Zapůjčené materiály je žák povinen před vrácením důkladně zkontrolovat, případné 

poškození v rámci možností opravit. 

• Ztrátu kódu je třeba nahlásit pracovníkovi knihovny. 

• Čtenář nesmí vypůjčené knihy a časopisy půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, 

kdy je má půjčené. 

• Čtenář nesmí z knihovny odnášet knihy, které nebyly řádně zaregistrovány jako „výpůjčka“ v 

knižním registru. 

• Nevrátí-li čtenář vypůjčené knihy včas, bude upozorněn upomínkou. 

• Veškeré zapůjčené učebnice a knihy je čtenář povinen vrátit vždy před koncem daného 

školního roku. 

• Časopisy, některé encyklopedie, slovníky a stolní hry jsou k dispozici pouze ve studovně. 

 

 


