
Příloha č. 4 Knihovního řádu Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm 

Provozní řád využívání výpočetní techniky a přístup ke službě Wi-fi  

1. Uživatel je povinen seznámit se s „Provozním řádem využívání výpočetní techniky a přístup ke 
službě Wi-fi“ a dodržovat jej. 

2. Uživatel je povinen dodržovat ustanovení Knihovního řádu. 
3. Uživatel je vždy povinen dbát pokynů pracovníků knihovny.  
4. Pro uživatele je přístup k Internetu a obsluhou nainstalovaných programů zdarma.  
5. Maximální doba připojení pro jednoho registrovaného uživatele je 30 minut denně, pro 

neregistrovaného uživatele 15 minut denně. V případě, že po této době nebudou další zájemci, může 
být tato doba prodloužena. O prodloužení rozhoduje vždy pracovník knihovny. 

6. Uživatel je vždy povinen obsluze oznámit zahájení i ukončení práce na počítačové stanici.  
7. Registrovaný uživatel si může místo na dobu 30 min. rezervovat osobně, telefonicky (tel. 571 627 667) 

nebo e-mailem (knihovna@knir.cz).  
8. Uživatel může používat pouze nainstalovaný software na daném počítačovém pracovišti. Bez vědomí 

obsluhy není dovoleno instalovat jakékoliv aplikace, měnit nastavení programů, restartovat nebo 
vypínat počítač.  

9. Je zakázáno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit 
nastavení konfigurací operačního programu či jiného programového vybavení. 

10. Uživatel může kopírovat data na flash-disky, CD, DVD (pokud to umožňuje daná počítačové stanice).   
CD, DVD si může zakoupit u pracovníků knihovny (ceny se řídí aktuálním ceníkem).  

11. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva a všechna práva výrobce stanovená platnými 
právními předpisy. 

12. Je zakázáno hraní počítačových a online her, pouze na vyhrazených PC v dětském oddělení je hraní her 
dovoleno v délce 30 minut (bez možnosti prodloužení). 

13. Uživatelé jsou povinni využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními 
normami. Je zakázáno jakkoliv využívat internetové stránky s pornografickým, národnostně a 
nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog. 

14. Počítačové stanice jsou připojeny k síťové tiskárně a uživatelé zde mohou tisknout (ceny se řídí platným 
ceníkem).  

15. Pro práci se zvukovými soubory si uživatel může u pracovníků knihovny zapůjčit sluchátka.  
16. Uživatel se nesmí pokusit získat žádnými prostředky přístupová práva či privilegovaný stav, který mu 

nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoliv 
způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost 
neprodleně ohlásit pracovníkům knihovny. 

17. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv 
způsobem mohly mít vliv na provoz počítačové stanice nebo celé sítě. Dále je uživatel plně odpovědný 
za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených 
jím zanesenými počítačovými viry. 

18. Uživatel se při práci na počítačové stanici musí chovat tiše tak, aby nerušil ostatní přítomné. Je 
zakázáno používat vnesené hlasové komunikátory. 

19. V případě nedodržení některého ustanovení tohoto řádu může pracovník knihovny ukončit přístup 
uživatele. V případě hrubého či opakovaného porušení tohoto řádu bude uživateli zamezen přístup  
k výpočetní technice v Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm.  

20.  Wi-fi – pokyny pro práci 
a) Základním předpokladem je vlastní zařízení umožňující bezdrátové připojení k Wi-Fi síti 

b) Pro připojení k elektrické síti jsou vyhrazeny a označeny konkrétní zásuvky 

c) Přístupový klíč na vyžádání u obsluhujícího personálu 

d) Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm provozuje pouze Wi-Fi síť s názvem „knir“. 

e) IP adresa je přidělována automaticky pomocí DHCP (v nastavení sítě protokolu IP zvoleno 

Automatická konfigurace). 



f) Knihovna neposkytuje žádné zabezpečení vůči rizikům spojeným s přímým přístupem k Internetu. 

g) Knihovna nemůže aktivně manipulovat s vlastní technikou uživatelů (ani na vyžádání) a proto 

nezodpovídá za případné škody vzniklé jejím chybným nastavením. 

h) Všichni uživatelé Wi-fi přístupu jsou povinni dodržovat ustanovení Knihovního řádu a tohoto 

provozního řádu, zejména pak ustanovení bodu 13, 16, 17, 18 a 19. 

 
 
 

 

V Rožnově pod Radhoštěm, 30. 6. 2018  

Bc. Pavel Zajíc 

ředitel Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace  

      

 


