KNIHOVNÍ ŘÁD – ZŠ „KVĚTŇÁK“

1. UŽIVATEL ŠKOLNÍ KNIHOVNY
a. Uživatelem knihovny se stává žák školy na základě přihlášky
podepsané zákonným zástupcem, ostatní fyzické osoby na základě
registrace. Přihláškou se stvrzuje seznámení s knihovním řádem.
b. Uživatel knihovny osobně ručí za jím zapůjčené knihy.
2. PŮJČOVÁNÍ KNIH
a. Řádná výpůjční lhůta je 28 dní ode dne vypůjčení.
b. Půjčované knihy se rozdělují na perlorodky (knihy zařazené do
soutěže Lovci perel, označené na hřbetu černou tečkou) a
neperlorodky (knihy nezařazené do soutěže Lovci perel).

c. Současně si lze vypůjčit maximálně tři knihy, a to buď 1 perlorodku a
2 jiné knihy, nebo 3 neperlorodky.
d. Výpůjční lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že kniha není
zamluvená jiným čtenářem, a to:
i. Osobní žádostí v knihovně.
ii. V případě nepřítomnosti ve škole mailem knihovnici.
3. VRACENÍ KNIH
a. Knihy lze vrátit:
i. Osobně v knihovně během otevírací doby.
ii. O velké přestávce do kabinetu knihovnice.
b. V případě nevrácení výpůjček v řádné výpůjční době informuje
knihovnice TU a čtenář je povinen výpůjčky vrátit do tří dnů.

c. Čtenáři jsou povinni všechny vypůjčené knihy vrátit do začátku
velkých prázdnin, resp. do data stanoveného před prázdninami
knihovnicí.
d. V případě nemoci či jiných vážných důvodů zabraňujících řádnému
vrácení vypůjčených knih je třeba ihned kontaktovat knihovnici a
domluvit se na individuálním postupu.
4. REZERVACE KNIH
a. Knihy vypůjčené jiným čtenářem lze zamluvit, a to osobním
požadavkem v knihovně.
5. POŠKOZENÍ A ZTRÁTA KNIH
a. Čtenáři není dovoleno v knihách podtrhávat, cokoli do nich vpisovat
ani je jakkoli ničit.
b. Za ztracenou nebo poškozenou knihu je požadována náhrada, a to
kniha téhož vydání, nebo zaplacení současné ceny dané knihy.
6. POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU
a. Nevrátí-li uživatel výpůjčky do tří dnů od uplynutí řádné výpůjční
doby, účtuje mu knihovna poplatky z prodlení, a to 5 Kč za každý den.
b. V případě nevrácení výpůjčky do 30 dnů od naúčtování prvního
poplatku je uživatel povinen do 7 dnů zaplatit stávající cenu knihy.
c. Pokud nebude uhrazena ani cena knihy, bude vymáhání výpůjčky
řešeno právní cestou. Škola účtuje uživateli poplatek za náklady
spojené s přípravou právního vymáhání.
d. V případě porušování knihovního řádu může být uživateli zrušena
registrace.

Tento řád nabývá účinnosti 1. května 2016. U všech výpůjček provedených do tohoto data
bude jako datum výpůjčky brán 1. květen 2016, resp. výpůjční lhůta bude počítána od
tohoto dne.

Přihláška do školní knihovny

