
Řády školní knihovny 
 

Výpůjční řád knihovny: 

 

1. Žáci navštěvují knihovnu a studovnu v určené dny a vstupují do ní jen za přítomnosti 

knihovnice nebo jí určeného dozoru. 

2. V knihovně se každý chová tiše, nepere se a nevyrušuje ostatní. 

3. Knihy a časopisy se půjčují na 1 měsíc. 

4. Potřebuje – li žák knihu déle / nebo ji nestihne přečíst /, může si její půjčku prodloužit o 

další měsíc. Musí se však domluvit s knihovníkem. 

5. Žák 2. a 3. třídy může mít zapůjčenou 1 knihu. 

Žák 4. a 5. třídy může mít zapůjčeny 2 knihy. 

Žák 6. – 9. třídy může mít zapůjčeny 3 knihy.  

Případné výjimky / ze studijních důvodů / povoluje pouze knihovník. 

6. Knihy jsou označeny v regálech písmenem a barvou, kterou mají na seznamu na str.školy 

Malí čtenáři oranžovou , starší čtenáři modrou a vyspělí čtenáři šedou… 

7. Poškozenou knihu žák na vlastní náklady opraví, za ztracenou knihu sežene náhradu / 

Nejlépe tu samou knihu. Není–li to možné, pak přinese jinou knihu téhož žánru a 

hodnoty/. 

8. Poškození v zapůjčené knize nahlásí žák knihovníkovi. Jestli poškození nenahlásí, bude 

za ně zodpovědný. 

9. Žák nesmí bez dovolení manipulovat s technickým vybavením knihovny. 

10. Knihy určené pro práci ve studovně mohou být zapůjčeny žákům domů jen ve 

výjimečných případech.  /Posuzuje knihovník po dohodě s vyučujícím/. 

 

 

Klidová zóna školy 

 

1.  Je v knihovně každodenně v době velké přestávky, jestliže dítě potřebuje klid na 

přípravu, dopsání poznámek nebo se mu zdá třída příliš hlučná. 

2. Každý žák zde musí zachovávat klid, mluvit potichu  

3.  Žáci si mohou půjčit na čtení ve studovně knihy a časopisy, ale musí je po použití 

opět zařadit na místo. 

4. Stejně tak musí uklidit hry, které si půjčí. 

5. Má-li žák s sebou svačinu, zůstane v části knihovny, kde není koberec. 

 

Polední přestávka 

 

1. Žáci mohou být ve školní knihovně během polední pauzy od 12.05 v úterý a ve 

čtvrtek, je-li přítomen dozor. 

 

 

Žáci po sobě uklízejí, neničí zařízení školní knihovny a v případě, že něco z nedbalosti 

poškodí, bude po nich požadována náhrada. Do školní knihovny nenosíme pití. 
  


