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ŘÁD ŽÁKOVSKÉ KNIHOVNY 

 

1. Knihy ze žákovské knihovny si mohou bezplatně vypůjčovat všichni žáci školy ve 

stanovenou výpůjční dobu. 

2. Čtenářem se stává student zakoupením čtenářského průkazu, který je nepřenosný a je 

platný po celou dobu studia. Cena průkazu je 10 Kč, jeho ztrátu je nutné ihned nahlásit 

v žákovské knihovně knihovníkům (Šk, Št, T, Zd). Při ztrátě bude studentu vystaven nový 

čtenářský průkaz v ceně 20 Kč. 

3. Při půjčování/vracení knih je žák povinen mít u sebe čtenářský průkaz. Bez čtenářského 

průkazu není možné vypůjčit si/vrátit knihu. 

4. Knihy se půjčují na dobu 4 týdnů, žák může mít půjčený 1 titul. 

5. V mimořádném případě je možné výpůjční dobu prodloužit – o prodloužení požádá žák 

osobně před uplynutím výpůjční doby, prodloužení výpůjční doby musí knihovník 

zaznamenat do čtenářského průkazu. Jedná-li se o titul žádaný, nemusí pracovník 

knihovny prodloužení povolit. 

6. Vypůjčenou knihu si žáci nesmějí vyměňovat mezi sebou a nesmějí je půjčovat cizím 

osobám, za knihu zodpovídá ten žák, který ji má zapsanou v čtenářském průkazu. 

7. S vypůjčenou knihou je žák povinen zacházet tak, aby ji žádným způsobem nepoškodil. 

Podtrhávat si v knize nebo dokonce psát poznámky do knihy je zakázáno. Takové 

prohřešky budou klasifikovány jako poškození zapůjčené věci. 

8. Při ztrátě knihy je žák povinen tuto ztrátu nahlásit a vzniklou škodu nahradit: 

a)  stejným titulem v zachovalém stavu 

b) uhradit částku, za kterou je obvyklé zakoupit do žákovské knihovny knihu 

stejného titulu 

9. Žák 4. ročníku musí vypůjčený titul vrátit nejpozději do 30. dubna aktuálního školního 

roku. Pokud tak neučiní, nebude mu vydáno maturitní vysvědčení. Žák ostatních ročníků 

musí vypůjčený titul vrátit nejpozději do 15. června aktuálního školního roku. Pokud tak 

neučiní, nebude mu vydáno vysvědčení.  

10. Po dobu letních prázdnin se knihy nepůjčují.  

11. Závažné porušení řádu ŽK bude projednáno s ředitelem školy a bude posuzováno jako 

porušení školního řádu. 

 


