
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace 
ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM, ZÁKLADNÍ KNIHOVNA (školní knihovna) 

PŘIHLÁŠKA ČTENÁŘE DO ŠKOLNÍ KNIHOVNY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Čtenářský průkaz číslo: ………………………………(doplní knihovnice) 

Jméno čtenáře: ……………………………………………………………………………………………………………….………………. 

DATUM NAROZENÍ……………………………………………………………………….TŘÍDA:………………………………………. 

Rodič/zákonný zástupce:  ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email: ………………………………………………………………………………………….. Telefon:…………………………………… 

Osobní údaje budou v souladu se zákonem č. 101/2000 SB. použity pouze pro interní potřebu 
školy/Školního informačního centra, základní knihovny. Úplné znění knihovního řádu je dostupné na 
webu školy pod odkazem ŠIC a knihovna  

Svým podpisem se zavazuji, že ručím za správné vrácení knih, které si můj syn/moje dcera vypůjčil/a, 
a zavazuji se, že nahradím škody způsobené ztrátou, poškozením nebo jednáním proti knihovnímu 
řádu. 

Datum: ……………………………… Podpis rodičů/zákonného zástupce: ………………………………………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podmínky pro půjčování knih domů: 

 Právo, půjčovat si knihy domů mohou pouze žáci školy ŽS Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 
64, p.o., ostatní uživatelé mohou využívat fond školní knihovny pouze v prostorách školy. 

 Registrace do knihovny je zdarma. 
 Čtenář je povinen prokazovat knihovnici svou totožnost a oprávnění půjčovat si knihy domů 

prostřednictvím vystaveného čtenářského průkazu. Průkaz je nepřenosný a jeho ztrátu je 
čtenář povinen ihned ohlásit v knihovně. 

 Výpůjční lhůta je jeden měsíc.  Čtenář je povinen vrátit veškeré výpůjčky před ukončením 
školního roku. 

 Čtenář si může vypůjčit z kapacitních důvodů nejvýše jeden titul najednou, aby se dostalo na 
všechny zájemce. 

 Čtenář je povinen si před vypůjčením knihu zkontrolovat. V případě zjištěného poškození, 
sdělí ihned tuto skutečnost knihovnici. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

 Čtenář je povinen zacházet s vypůjčenou knihou šetrně.  
 Čtenář má povinnost ztracenou nebo poškozenou knihu nahradit dle požadavku knihovny. 
 Jestliže čtenář nevrátí vypůjčenou knihu včas, bude mu účtován sankční poplatek dle 

platného ceníku uvedeného v Knihovním řádu a budou mu pozastaveny výpůjčky  do doby, 
než knihu vrátí.  

 Za opakované porušení Knihovního řádu může být uživatel vyloučen z řad uživatelů knihovny.  


