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Provozní řád pro využívání internetu na oddělení pro děti
1.

Zájemce o internet z veřejného počítače se musí ohlásit u výpůjčního pultu a požádat
knihovníka o zpřístupnění počítače.
2. Registrovaní uživatelé mohou využít zdarma přístup k internetu zařízením (X-box, Nintendo
Switch, tablet) až na 60 minut denně.
Ve vlastním zájmu uživatelé sledují čas zbývající do konce sezení. Po jeho vypršení se přístup
ukončí. V průběhu lze požádat o prodloužení sezení. Vyhovění této žádosti je v kompetenci
obsluhy s přihlédnutím na aktuální obsazenost ostatních počítačů a dalších faktorů. Zavírací
hodina oddělení automaticky ukončí přístup na internet a k veřejným počítačům.
3. Uživatelé pracují samostatně, musí umět ovládat základy práce na počítači s operačním
systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.
4. Uživatelé mohou používat pouze stávající software. Jsou k dispozici kancelářské aplikace,
prohlížeč videa a obrázků, správce souborů, skenovací aplikace a prohlížeč Firefox. K ukládání
staženého obsahu je vyhrazený určený disk. Není dovoleno instalovat aplikace, měnit
nastavení konﬁgurace operačního systému Windows a dalšího programového vybavení.
5. Informace a soubory získané při práci s internetem je možné vytisknout za poplatek (viz
aktuální ceník) nebo uložit na vlastní USB ﬂash disk.
6. Městská knihovna neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost
za obsah souborů stažených z internetu.
7. Přístup uživatelů do sítě internet je možný pouze z počítačů k tomuto účelu vyhrazených na
odděleních pro dospělé. Případně je v provozní době knihovny k dispozici veřejná wi-ﬁ síť.
Heslo sdělí pracovníci knihovny.
8. Je dovoleno provozování nainstalovaných nebo online počítačových her. Návštěvníci nemají
dovoleno navštěvovat stránky s erotickou, pornograﬁckou tematikou, případně s obsahem,
který je v rozporu s právním řádem České republiky nebo obtěžuje další návštěvníky knihovny.
V případě přehrávání zvuku je nutné používat sluchátka. Ty lze zdarma vypůjčit u obsluhy.
9. Elektronickou poštu je možno využívat pouze prostřednictvím veřejně přístupných webových
e-mailových služeb.
10. V případě porušení provozního řádu může být uživatel z knihovny vykázán. Tímto nezaniká
jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou na internetu.
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