
 

Řád INTERNETOVÉ STUDOVNY 

 
@ Každý návštěvník Internetové studovny ( dále jen IS ) je povinen řídit se tímto Řádem. 

 

@ Internet je určen pro sebevzdělávání, vyhledávání informací pro studijní a pracovní účely a jako 

informační prostředek. 

 

@ Do IS má přístup každý, 

- komu je více než 15 let 

- kdo dodržuje řád IS a stvrdí ho svým podpisem. 

 

@ U jednoho PC mohou pracovat nejvýše dva uživatelé. 

 

@ V IS je zakázáno kouřit, rušit hlukem ostatní uživatele, užívat PC pod vlivem alkoholu a jiných 

omamných látek. 

 

@ Při provozu Internetu je zakázáno vše, co je v rozporu se zákony České republiky, jako například 

šíření pornografie, nacistických hesel, stahování a prohlížení dokumentů podporujících rasovou 

nesnášenlivost, ohrožování mravní výchovy mládeže, porušování autorských práv a podobně. 

 

@ Uživatelé mohou používat pouze předem nainstalovaný software, není dovoleno instalovat na PC žádné 

aplikace stažené z Internetu, či donesené na vlastním datovém nosiči. Za obsah souborů stažených 

z Internetu nenese Městská knihovna Lysá nad Labem žádnou odpovědnost. 

 

@ Veškeré osobní informace a data je uživatel povinen po sobě na počítači smazat. Pokud tak neučiní 

uživatel, provede výmaz dat knihovna a to bez náhrady. 

 

@ Je přísně zakázáno zasahovat do konfigurace a nastavení PC, operačního systému a nainstalovaných 

aplikací. 

 

@ V prostorách IS není dovoleno konzumovat nápoje a potraviny. 

 

@ Při nedodržování tohoto Řádu bude uživateli zakázán přístup do IS. 

 

@ Dodržování pravidel má možnost zkontrolovat pracovník knihovny. Zjistí-li porušování tohoto Řádu, 

má právo ukončit uživateli poskytování této služby. 

 

@ V případě zvýšeného zájmu dalších návštěvníků knihovny o použití Internetu je doba omezena na max. 

30 minut. Přednost mají registrovaní čtenáři knihovny. 

 

@ Výjimky z tohoto Řádu a všechny jeho změny povoluje ředitel knihovny nebo jeho zástupce. 

 

@ Přístup k internetu poskytuje knihovna všem zdarma. 

 

@ Tento Řád IS vstupuje v platnost od 1. 5. 2018. 
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