
K n i h o v n a     S O Š    a    S O U    v    J i n d ř i c h o v ě     H r a d c i 

P ů j č o v n í   ř á d 

 

1. Mezi čtenáře školní knihovny budou zařazováni především: 

 a) - žáci, pedagogové a zaměstnanci školy 

        - absolventi školy a bývalí zaměstnanci a pedagogové školy 

        - pedagogové ostatních škol (především pro půjčování odborné literatury)  

 b) podle provozních možností dále: 

       - žáci ostatních škol 

       - v mimořádných případech i zbylá veřejnost. 

O zařazení žadatele mezi čtenáře jsou oprávněni rozhodnout pracovníci pověření vedením 

knihovny, resp. ředitel školy. 

2. Zájemce o vypůjčování knih v knihovně vyplní a vlastnoručně podepíše přihlášku, čímž potvrdí, že 

se zavazuje respektovat podmínky dané Půjčovním řádem.  

3. Po vyplnění přihlášky a zaplacení příslušného poplatku (viz  5. bod tohoto řádu) obdrží čtenář 

čtenářský průkaz. 

Po jeho popsání vystaví knihovna automaticky bezplatně nový. Za ztrátu a následné vystavení 

nového průkazu účtuje knihovna částku 10,- Kč. Čtenářský průkaz je dokument, který čtenáři 

oficiálně potvrzuje vrácení knihy. Je tudíž dokumentem především pro čtenáře, knihovna ho pro 

zapůjčení knih nepožaduje. Při zápisu ho však vydává automaticky. 

4. Knihovna si vyhrazuje právo zrušit tuto výpůjční smlouvu a vyškrtnout čtenáře z evidence, pokud 

by porušoval podmínky dané smlouvou. 

5. Za zavedení do evidence čtenářů a vystavení čtenářského průkazu zaplatí zájemce následující 

poplatky: 

      - studenti  školy ………………………………………………………………………………………………….  20,- Kč 

- učitelé, zaměstnanci školy a studenti  jiných škol …………………………………………….   40,- Kč 

- ostatní zájemci ………………………………………………………………………………………………… 100,- Kč 

     Mimo uvedené platby knihovna neúčtuje žádné jiné poplatky. 

6. Čtenář se podpisem přihlášky zavazuje, že při případném individuálním výběru knih z regálů bude 

používat “speciálních záložek” (podle instrukcí knihovníků) a bude vracet prohlédnuté knihy na 

stejné místo, odkud je vyjmul (nutné vzhledem k počítačovému systému evidence knih). Porušení 

tohoto ustanovení bude kvalifikováno ve smyslu 4.  bodu tohoto řádu. 

7. Knihovna si vyhrazuje právo rozhodovat o tom, kolik čtenářů může být současně v prostorách 

knihovny. 

 8. V knihovních prostorách (půjčovna + místnost s knihami) je čtenář povinen chovat se ukázněně.          

Rozhodují o tom (ve smyslu 4. bodu tohoto řádu) pracovníci knihovny. 

P ů j č o v n í   ř á d 



9. V rámci ochrany stávajícího knižního fondu a stále rostoucích cen knih označí knihovna jednotlivé 

tituly indexem opotřebování a cenou, kterou by čtenář zaplatil v případě ztráty knihy (tato cena 

bývá vyšší než původní cena knihy). Pokud knihovna určí smluvní cenu knihy vyšší než 500,- Kč, 

uzavře se čtenářem zvláštní písemnou smlouvu.  U čtenářů mladších 15 let zaručí dodržení 

smlouvy podpisem jeho zákonný zástupce.  

    Index opotřebování knihy má následující škálu:    

      1 – nová kniha 

2 – mírně opotřebovaná 

3 – silně opotřebovaná (lehce poškozená) 

4 – výrazně poškozená  

      Pokud čtenář vrátí knihu s vyšším stupněm opotřebení, než bylo při zápůjčce, zaplatí za její 

poškození 25% uvedné ceny (viz výše) za každý stupeň “zhoršení” indexu. Podpisem výpůjčky na 

výpůjční kartě (kartotečním lístku knihy) čtenář potvrzuje přijetí těchto podmínek.  

10. Doba na přečtení vypůjčené knihy (pokud knihovník tuto dobu individuálně neupraví) je j e d e n   

m ě s í c. 

Pokuty za opožděné vrácení knih: 

- za každý celý týden (od konce měsíce, ve kterém měla být kniha vrácena) ……………………………… 5,- Kč 

 a to za každou včas nevrácenou knihu. V případě písemné upomínky hradí čtenář take poštovné. 

- nevrátí-li čtenář do vymezené doby na přečtení (1 měsíc) zapůjčenou knihu, která je dalšími čtenáři 

zamluvena, zvyšuje se pokuta za celý zpožděný týden - v případě studentů  na 10,- Kč 

                                                                                                 - v případě ostatních na 20,-  Kč 

(S případy zvýšené pokuty budou studenti seznámeni označením písmenem Z u částky informující 

o pokutách na obou knihovních nástěnkách, dospělí čtenáři pak budou informováni ústně.) 

11. Při vrácení vypůjčených knih potvrdí čtenáři knihovna vrácení do čtenářského průkazu. 

12. Výpůjční doba knihovny se řídí provozními možnostmi školy. Údaje o ní jsou vyvěšeny na dveřích 

knihovny a na nástěnce poblíž kanceláře sekretářky ředitele školy. Zřizovatel knihovny si vyhrazuje 

právo nedodržet výpůjční dobu v mimořádných případech. Termín vrácení knih se pro čtenáře 

automaticky přesouvá do termínu dalšího půjčování. Případné sporné případy budou řešeny 

individuální  dohodou mezi čtenářem a zástupci knihovny.  

13. Knihovna si vyhrazuje právo nezapůjčit čtenáři nové knihy, pokud nevrátil knihy vypůjčené. 

14. Čtenáři nemají právo manipulovat s radiem (věží) vedle vchodových dveří do půjčovny (nesprávná 

manipulace ruší nastavený program).  

15. Knihovna si vymiňuje, že čtenáři si před vstupem do místnosti s knižními regály a individuálním 

výběrem knih odloží tašky, především baťůžky v půjčovní  kanceláři. 

 

V Jindřichově Hradci dne 1. října 2011                             Mgr. Karel Chalupa 

                                                                                                      ředitel školy 


