
 Příloha č. 2.1 

PROVOZNÍ ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU A POČÍTAČŮ 

VE STUDOVNĚ MĚSTSKÉ KNIHOVNY ZNOJMO 

 
 Zájemci o práci s Internetem jsou povinni seznámit se s Provozním řádem studovny, 

dodržovat jeho ustanovení a důsledně dbát všech pokynů pracovníka studovny.  

 

 Přístup uživatelů k Internetu ve studovně MěK Znojmo je umožněn pouze s platným 

čtenářským průkazem (tzn. se zaplaceným registračním poplatkem).  

 

 Přístup na Internet bez čtenářského průkazu je povolen pouze výjimečně při potřebě 

jednorázového využití a po uhrazení poplatku za jednorázové služby ve výši 10,- Kč 

(viz příloha KŘ č. 3 - Ceník poplatků a služeb). Při opakovaném využívání Internetu 

v knihovně vzniká uživatelům povinnost nechat si vystavit čtenářský průkaz. 

 

 Čtenářský průkaz je nutné vždy předložit ke kontrole. Čtenářský průkaz je 

nepřenosný, platí pouze pro osobu na jejíž jméno byl vydán. 

 

 Uživatel neplatí za přístup na Internet poplatek. Zpoplatněné je pouze využití 

placených zdrojů na Internetu a ostatních placených databází 20,- Kč/1 hod. 

 

 Předpokladem přístupu na Internet je ovládání práce na počítači s operačním 

prostředím Windows a znalost základních principů práce s počítačovou sítí Internet. 

 

 Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno nahrávat, 

rušit nebo modifikovat soubory či adresáře. Po ukončení práce musí PC zůstat ve 

stavu, v němž byl předán obsluhou. 

 

 Uživatelé mnohou ve studovně pracovat se soubory v programu Open Office (Word, 

Excel, Power Point). 

 

 Uživatelé nesmí prohlížet, šířit a stahovat z Internetu stránky nebo soubory obsahující 

erotiku, pornografii, propagující rasismus a podněcující k násilí a užívání drog. 

 

 Není povoleno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními 

předpisy ČR. 

 

Je zakázáno provozování počítačových her, chatování a zákaz seznamek. 

(vyjma sociálních sítí) 

 

 Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená rovněž platnými 

právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále 

rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, prodávat nebo jinak využívat 

zejména ke komerčním účelům. 

 

 Informace a soubory získané při práci s Internetem si mohou uživatelé stáhnout na 

diskety nebo přenosný disk (flash disk). 

 



 Potřebné informace je možné vytisknout za poplatek (viz příloha KŘ č. 3 - Ceník 

poplatků a služeb). 

 

 Uživatel je povinen využívat informační prameny na Internetu v souladu s právními a 

morálními normami. 

 

 Z důvodu umístění veřejného Internetu v rámci studovny je kladen důraz na využití 

počítačů převážně ke studiu, proto je možné sociální sítě využívat jen na jednom 

konkrétním počítači. 

 

 Každý uživatel má ve studovně MěK Znojmo právo pracovat na počítači nepřetržitě 

1 hodinu (60 minut) 1 x denně - nelze rozvrhnout na více časových úseků. Tuto 

dobu lze po dohodě s pracovníkem studovny prodloužit pouze v případě vyhledávání 

náročnějších informací, a to pouze ke studijním účelům. Toto rozhodnutí je dle 

aktuální situace plně v kompetenci obsluhy studovny. 

 

 Delší užívání Internetu než 1 hodinu denně jedním uživatelem není povoleno. 

 

 Při větším počtu zájemců o oprávněný přístup k Internetu rozhoduje o jejich pořadí 

obsluha studovny. 

 

 U jednoho počítače mohou pracovat maximálně 2 osoby tak, aby nerušili a 

neobtěžovali ostatní uživatele Internetu a studovny a zároveň dodržovali všechna 

etická pravidla a hygienické normy. 

 

 Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě a rušit 

klid ve studovně hlasitými projevy nebo telefonováním. 

 

 Ve studovně i při práci s počítačem je zakázáno používat mobilní telefon. 

 

 Uživatel se může přemístit k jinému počítači pouze se souhlasem pracovníka 

studovny. 

 

 V případě potřeby může uživatel požádat pracovníky studovny o pomoc a konzultaci. 

 

 Při vstupu do studovny je potřeba oznámit pracovníkům zájem o práci s počítačem, 

stejně tak zahájení a ukončení práce. 

 

 Uživatel nesmí sám vypínat nebo restartovat počítač.  

 

 Uživatel je povinen nahlásit jakoukoliv poruchu počítače nebo poruchu připojení 

k internetu. 

 

 Není zásadně dovoleno používat počítačovou stanici pod vlivem alkoholu či jiných 

omamných látek. 

 

 Přístup na Internet je možné předem objednat ve studovně MěK osobně nebo 

telefonicky na tel. č. 515 224 346.  

            Rezervace musí proběhnout alespoň 1 hodinu před samotnou požadovanou dobou. 

            Stejným způsobem lze zamluvenou rezervaci i zrušit.  



            Po 15 minutách prodlení rezervace propadá. Za domluvenou rezervaci lze požadovat 

            pouze tu zámluvu, která je ústně (osobně nebo telefonicky) potvrzena obsluhou 

            studovny. Rezervace je možná 1 x denně. 

  

 Uživatelé mohou využít přístup k Internetu i pomocí bezdrátového připojení.  

            Před připojením konkrétního zařízení do Wi-Fi sítě (notebook, kapesní počítač) se 

            uživatelé informují u pracovníka studovny, který jim sdělí heslo. Pokud se bude  

            uživatel chtít připojit do elektrické sítě MěK, bude vždy o tom informovat rovněž 

            pracovníka studovny. 

            K využívání této služby neposkytuje knihovna návštěvníkům hardwarové zařízení ani 

            nezajišťuje konfiguraci vlastních zařízení uživatele. 

            Na bezdrátové připojení není právní nárok a knihovna neodpovídá za případný  

            výpadek či sníženou kvalitu připojení, ani za škody vzniklé z činnosti uživatelů  

            využívajících Wi-Fi. 

 

 Provozovatel (MěK Znojmo) nenese odpovědnost za obsah informací a souborů 

stažených z Internetu, za event. obsažené viry, ani za rychlost připojení. 

 

 Uživateli je doporučeno odhlašovat se z internetových stránek (e-mail, sociální sítě), 

neboť pracovník studovny nezodpovídá za ztrátu či změnu dat v jeho účtech. 

 

 V případě porušení provozního řádu mohou být osoby ze studovny vykázány, stejně 

jako osoby pod vlivem omamných látek a osoby ohrožující svým chováním 

bezpečnost a zdraví  uživatelů a zaměstnanců knihovny. 

 

 V případě hrubého a opakovaného porušení tohoto řádu může být uživateli přístup 

k Internetu dočasně nebo navždy ukončen. V případě vzniklých škod, které vzniknou 

knihovně nedodržením provozního řádu pro využívání Internetu tyto budou uhrazeny 

uživatelem. 

 

 

 

 

 

            Provozní řád nabývá platnosti 1. března 2014 

 

 

                                                                                                          Věra Mašková 

                                                                                                          ředitelka MěK Znojmo 
 


