
Základní škola a mateřská škola Chraštice 

Školní knihovna pro děti, mládež i dospělé 
 

Výpůjční řád 
článek I. - základní ustanovení 

1. Školní knihovnu mohou navštěvovat žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Chraštice (předškoláci v 
doprovodu rodičů nebo p.učitelky). Bývalí žáci školy a dospělí čtenáři z řad rodičů či veřejnosti se 
mohou přihlásit na základě předložení občanského průkazu. 

 

2. Čtenářský průkaz získá čtenář po předložení vyplněné přihlášky, na které rodiče potvrdí svým 
podpisem souhlas s tímto výpůjčním řádem a správnost údajů. Zároveň se zavazují, že vyrovnají 
finanční úhrady způsobené ztrátou, poškozením a poplatky upomínacího řízení.  

 

3. Čtenář obdrží průkaz, který ho opravňuje k půjčování knih a časopisů. Čtenářský průkaz je 
nepřenosný. Jeho ztrátu je nutno hlásit knihovnici, která vystaví náhradní. 

 

4. Knihy a časopisy se půjčují na jeden měsíc, po dohodě i na dobu delší. Čtenář si může knihu, která 
je právě půjčená, rezervovat. 

 

5. Čtenář zodpovídá za stav vypůjčených knih a časopisů. Proto si ve vlastním zájmu před  půjčením 
knihy prohlédne a nahlásí knihovnici jejich případné poškození. 

 

6. Do knih se nesmí vpisovat, podtrhávat nebo vytrhávat listy. K dispozici je kopírovací stroj, na 
kterém lze na počkání zhotovit kopie z knih a časopisů knihovny. 

 

článek II. - povinnosti čtenářů 
1. Vracet knihy ve stanovené výpůjční době. Požádat o jejich prodloužení a reagovat na upomínky. 
2. Čtenář nesmí vypůjčené knihy a časopisy půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy 

je má půjčené. 
3. Při poškození knihy uhradit 10 až 50 procent z ceny knihy podle míry poškození. 
4. Ztrátu knihy nahradit knihou téhož titulu nebo jinou knihou po dohodě s knihovnicí, a nebo zaplatit 
částku, kterou určí knihovnice. 

5. Ohlásit nakažlivou nemoc v rodině nebo ve třídě. Po dobu nemoci ztrácí čtenář výpůjční právo. 
6. V prostorách knihovny se chovat tiše, nerušit ostatní čtenáře. Nenosit s sebou žádné jídlo, 

bonbony, žvýkačky. 
7. Neničit obaly a označení na knihách. 
 

článek III. - poplatky 
Zápisné a vystavení čtenářského průkazu je za poplatek 20,-Kč ročně. Půjčování knih a použití 
internetu je pro registrované čtenáře zdarma. 
 

článek IV. 
1. Práva a povinnosti čtenáře zanikají: 

a) zrušením členství čtenářem osobně. 
b) odnětím čtenářského průkazu při nedodržení tohoto výpůjčního řádu. 
c) v případě zjištění krádeže. 

2. Výjimky z ustanovení tohoto řádu uděluje ředitel školy. 
3. Stížnosti a připomínky přijímá ředitel školy.      
4. Tento výpůjční řád nabývá platnosti dne 1. září 2010. 
 
 
 

Marie Šprunglová                 Mgr.Karel Derfl 
           knihovnice                                                                                     ředitel školy 


