Provozní řád
Městská knihovna Skuteč
organizační složka města Skuteč

Článek 1.
Všeobecná ustanovení
1. Zřizovatelem a provozovatelem Městské knihovny Skuteč je město Skuteč,
Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč, IČO: 00270903 (dále jen zřizovatel).
2. Adresa budovy je: Městská knihovna Skuteč, Smetanova 254, 539 73 Skuteč
3. Provoz knihovny zajišťuje její ředitel. V době nepřítomnosti ředitele provoz
knihovny zajišťuje jím pověřená osoba.
4. Provozní řád se vztahuje na všechny návštěvníky, čtenáře, uživatele veřejného
internetu i účastníky kulturních akcí.
Článek 2.
Vstup do budovy
1. Vstup do budovy knihovny je povolen pouze v době provozu knihovny nebo
veřejného internetu.
2. Provozní doba je umístěna na vstupních dveřích. Konání kulturních akcí je
zveřejněno na webových stránkách knihovny.
3. Ředitel knihovny může povolit návštěvu knihovny i mimo provozní dobu pro
předem nahlášené kulturní akce.
4. Návštěvníci knihovny se rovněž řídí knihovním řádem a provozním řádem
veřejného internetu. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici v prostorách
knihovny a na webových stránkách knihovny.

Článek 3.
Vyloučení ze vstupu do prostor budovy
1. Ze vstupu do budovy knihovny se vylučují osoby podnapilé nebo pod vlivem
psychotropních látek.
2. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm nebo s předměty, které by mohli ohrozit
bezpečnost návštěvníků budovy.
3. Vyloučeny budou rovněž osoby, které ničí nebo manipulují se zařízením budovy
a přilehlých prostor.

Článek 4.
Provozní pokyny
1. Návštěvníci jsou povinni zacházet se zařízením budovy a přilehlých prostor
šetrně. Toto zařízení, včetně budovy, je majetkem města Skuteč.
2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek ve všech prostorách budovy,
včetně přilehlých prostor.
3. Vodění psů nebo jiných zvířat do budovy není povoleno.
4. Nalezené předměty nálezce odevzdá zaměstnancům knihovny, kteří zajistí
uschování a předání Městské policii, popřípadě majiteli.
5. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním
provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců nenese vedení
knihovny žádnou zodpovědnost.
6. Ve veškerých prostorách budovy je zákaz kouření.
Článek 5.
Všeobecné pokyny
1. Na osoby, které jsou podnapilé, pod vlivem psychotropních a jiných látek, které
poškozují zařízení nebo ohrožují ostatní návštěvníky, jsou návštěvníci povinni
upozornit zaměstnance knihovny.
2. Nakládání s osobními údaji čtenářů a návštěvníků knihovny je upraveno
knihovním řádem.
3. Pracovní doba zaměstnanců se řídí výpůjční dobou a provozní dobou veřejného
internetu, uvedených v článku 6 tohoto provozního řádu.
4. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky budovy.
5. Tento provozní řád vstupuje v platnost od 1. dubna 2021.

Článek 6.
Výpůjční a provozní doba

Výpůjční doba knihovny
ÚT:
ST:
ČT:

9.00 - 11.30 12.00 - 18.00
9.00 - 11.30 12.00 - 15.00
9.00 - 11.30 12.00 - 18.00

Provozní doba veřejného internetu
PO:
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:

7.00 - 11.30
7.00 - 11.30
7.00 - 11.30
7.00 - 11.30
7.00 - 11.30

12.00 - 14.30
12.00 - 18.00
12.00 - 15.00
12.00 - 18.00
12.00 - 14.30

Ve Skutči 2. března 2021

Eliška Pečenková
ředitelka Městské knihovny Skuteč

