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PŘÍLOHA KNIHOVNÍHO ŘÁDU Č. 3 

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
 

Registrovaní čtenáři mají přístup k internetu zdarma. Neregistrovaní uživatelé mohou užívat 

počítač bezplatně jednou denně 15 minut vcelku. Každý uživatel může používat pouze jeden 

počítač. U jednoho počítače mohou být max. dvě osoby. 

Knihovna registrovaným čtenářům nabízí možnost prezenčního zapůjčení notebooku. Zájem 

je nutno projevit den předem (z důvodu nabití baterie počítače). 

 

Uživatel nahlásí knihovnici zahájení a ukončení práce s počítačem. Po ukončení práce musí 

počítač zůstat ve stavu, v němž byl předán obsluhou. 

Uživatel nesmí: 

 nahrávat na pevný disk jakékoli soubory 

 provádět změny programů, tj. nahrávat, rušit, modifikovat soubory či adresáře, měnit 

konfiguraci počítače 

 restartovat nebo vypínat počítač 

 provozovat počítačové hry 

 svým chováním omezovat ostatní uživatele 

 konzumovat jakékoli jídlo během svého pobytu u počítače 

 provozovat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo 

náboženskou nenávist 

 

Uživatel je povinen: 

 prokázat se platným čtenářským průkazem, neregistrovaní uživatelé oznámit své jméno 

 předem oznamovat obsluze studovny zahájení tisku a nechat spočítat počet vytištěných stran 

 respektovat pokyny knihovnic 

 na pokyn knihovnice uvolnit místo dalšímu uživateli, jestliže je studovna plně obsazena  

a uživatel užívá počítač déle než 30 minut 

 

Uživatel nese plnou odpovědnost za případné škody vzniklé porušením těchto pravidel, 

neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými 

počítačovými viry. 

 

Získané informace a data (v jakékoli podobě a na jakémkoli médiu) slouží výhradně 

k osobní potřebě uživatele nebo k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakkoli dále rozšiřovat, 

rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak 

využívat zejména ke komerčním účelům. Případné zneužití dat a informací může být trestné (dle 

autorského zákona č. 121/2000 Sb.) 

Knihovna poskytuje wi-fi připojení. Připojování soukromých zařízení (výpočetní 

techniky…) do elektrické sítě a počítačové sítě knihovny (LAN) je zakázáno.  

 

V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád MKMT. 

Tato pravidla vstupují v platnost dnem 1. 1. 2019. 

 

Mgr. Lenka Greplová 
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