
  
 

ŘÁD STUDIJNÍHO A INFORMA ČNÍHO CENTRA 
PRŮMYSLOVÉ STŘEDNÍ ŠKOLY LETOHRAD  

  

Poslání a činnost SIC  

1. SIC PSŠ Letohrad je zřízeno v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a 
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní 
zákon). Jeho cílem je zvláště podpora vyučovacího procesu školy , která se děje 
především prostřednictvím poskytování knihovnických a informačních služeb žákům, 
zaměstnancům a absolventům školy.   

2. SIC poskytuje zákazníkům tyto služby:  

a. výpůjční služby absenční – půjčování knih (beletrie i odborné literatury) mimo  
b. prostory SIC 
c. výpůjční služby prezenční - půjčování encyklopedií a naučných slovníků,  
d. časopisů a oborových norem pouze ve studovně SIC 
e. reprografické služby (provádí si sám čtenář) 
f. informační služby bibliografického a faktografického charakteru 
g. přístup na intranetovou síť školy 
h. přístup na internet 
i. meziknihovní výpůjční služby 
j. rezervace knih pro absenční výpůjčky  

3. Základní služby (uvedené pod body 2a,b,d,e,f,h) jsou bezplatné, u ostatních služeb  
čtenář hradí pouze režijní náklady se službou spojené.  

Uspořádání děl ve fondech SIC  

4. Veškerá díla ve fondech SIC jsou uložena buď v lokaci (umístění) studovna SIC, která 
je zaregistrovaným čtenářům přístupná a kde si knihy vybírají čtenáři sami, nebo 
v lokaci knihovna, která čtenářům není volně přístupná a ze které jim knihy zajistí 
knihovník SIC na základě předložení přírůstkových čísel knih, které si chce čtenář 
z lokace knihovna půjčit.  

5. V lokaci studovna jsou umístěna odborná a populárně odborná literatura všech oborů, 
které SIC vlastní, dále časopisy, některé oborové normy, encyklopedie a naučné 
slovníky. V elektronickém katalogu SIC mají tyto knihy v kolonce umístění uveden 
údaj studovna. Knihy jsou ve studovně řazeny do skupin podle signatur (tvořených vždy 



třemi písmeny, např. IKT), v rámci jednotlivých signatur pak od nejnižšího 
k nejvyššímu přírůstkovému číslu. Seznam signatur s jejich vysvětlením naleznete 
vyvěšený ve studovně. Knihy členěné do signatur jsou uspořádány v abecedním pořadí 
a každá knihovnička je na povrhu viditelně označena signaturou knih, které se v ní 
nacházejí.  

6. V lokaci knihovna je uložena převážně beletrie a některé populárně odborné knihy. Tyto 
knihy jsou označeny pouze přírůstkovým číslem, nejsou označeny žádnou signaturou a 
v elektronickém katalogu SIC mají v kolonce umístění uveden údaj knihovna. Dále jsou 
z prostorových důvodů v lokaci knihovna uloženy také knihy označené kromě 
přírůstkového čísla také signaturami RUJ a SPJ a několik rozměrově atypických knih 
označených signaturami CJL, DEJ a VEN. Také tyto knihy mají v kolonce umístění 
uveden údaj knihovna.  

Základní práva a povinnosti čtenářů SIC  

7. Do prostor studovny SIC mohou čtenáři vstupovat pouze bez svrchního oděvu a přezuti. 
Není zde dovoleno jíst a pít ani jakýmkoli způsobem rušit ostatní čtenáře.   

8. Výpůjční doba činí jeden měsíc. Na konci této doby je možné výpůjčku o měsíc 
prodloužit, není-li již kniha rezervována jiným čtenářem. V tomto případě není 
prodloužení výpůjční doby možné.  

9. Čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými knihami šetrně. Do zapůjčených děl není 
dovoleno vpisovat poznámky, podtrhávat v nich text ani jakýmkoli jiným způsobem do 
nich zasahovat. Případné závady zjištěné při vypůjčení děl čtenář ihned hlásí 
pracovníkovi SIC, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude muset sám poškození uhradit.  

10. Čtenář nesmí půjčovat vypůjčená díla dalším osobám a ručí za ně po celou dobu 
výpůjčky. Nevrátí-li čtenář vypůjčené knihy včas, SIC mu může účtovat poplatek 
z prodlení. V případě, že čtenář nebude ochoten zaplatit poplatek z prodlení, může být 
vyloučen z využívání služeb SIC.  

11.  Ztracenou či silně poškozenou knihu, kterou již nelze používat, nahradí čtenář po 
domluvě s knihovníkem SIC buď novým identickým titulem, nebo zaplatí finanční 
částku ve výši pořizovacích nákladů daného díla ( zpravidla cena knihy + poštovné).  

12. Před přerušením či ukončením studia na PSŠ Letohrad musí čtenář vrátit všechny 
vypůjčené knihy.  

 Jak se stát čtenářem SIC  

13. Před registrací si musí zájemce o služby SIC ve škole zakoupit čip, kterým se bude jako 
čtenář do systému přihlašovat. O prodejním místě i ceně čipu se budou žáci informovat 
u svých třídních učitelů. Tento čip slouží také k používání reprografického zařízení 
školy a k využívání stravovacích služeb školy. Čip je nepřenosný a uživatel ručí za jeho 
ochranu před zneužitím. Ztrátu čipu je povinen neprodleně oznámit pracovníkovi SIC.  

14.  Čtenářem se stává zájemce na základě zaregistrování se u knihovníka SIC. Podmínkou 
registrace je předložení občanského průkazu. Při registraci je čtenář seznámen s Řádem 



SIC PSŠ Letohrad a je mu přiděleno evidenční číslo, které je důvěrné a které si musí 
zapamatovat.  

Jak si vyhledat knihy v elektronickém katalogu SIC  

15.  Na internetu si otevřete titulní stránku portálu školy (www.pssletohrad.cz). V levém 
sloupci dole klikněte na ikonku „Školní knihovna – SIC“. Objeví se titulní strana on-
line vyhledávače veškerého knižního fondu SIC školy.  

16. Díla můžete hledat pomocí různých parametrů, které zadáváte. Jestliže neznáte jméno 
autora ani název díla a zajímá vás, jaká díla jsou v katalogu SIC k nějakému 
konkrétnímu problému, je vhodné zadat (zvláště u odborné literatury) odhadem patřičná 
klíčová slova, která se vašeho dotazu mohou týkat, případně zadat patřičný výraz do 
kolonky libovolné pole. Také můžete kliknutím na slovo téma otevřít abecedně 
uspořádaný seznam témat, která jsou v elektronickém katalogu uložena. Kliknutím na 
patřičné téma se vám zobrazí knihy, které o něm pojednávají.  

17. Po objevení se informace s označením „Výsledky hledání“ klikněte na název díla, 
objeví se okénko „Knihy – katalogizační lístek“. V jeho spodní části je uvedeno 
přírůstkové číslo knihy a za ním v některých případech signatura knihy. Ta je také 
současně uvedena jako první údaj v horní části katalogizačního lístku.  

18. Toto přírůstkové číslo a případně i signaturu si zapište, podle těchto údajů si pak můžete 
dané dílo ve studovně SIC půjčit k absenčnímu či prezenčnímu studiu.  

19. Kliknutím na údaj „Vaše čtenářské konto“ na titulní stránce on-line vyhledávače knih se 
můžete přesvědčit, jaké knihy máte půjčené. Podmínkou je však uvést do kolonky 
„Číslo vaší průkazky“ vaše evidenční číslo, které vám při vaší registraci ve studovně 
SIC sdělil knihovník, a dále PIN, který je tvořen datem vašeho narození podle 
požadovaného pořadí údajů.  

 Jak si půjčovat knihy a ostatní díla SIC  

20. Po příchodu do studovny SIC se čtenář zaregistruje přiložením svého čipu ke čtečce. 
Jestliže vrací dříve vypůjčené knihy, předá je ihned při příchodu knihovníkovi, sám je 
na jejich místo nikdy nevrací.  

21. Poté si může knihy vyhledat sám z volně přístupného knižního fondu, nebo požádat o 
jejich vyhledání knihovníka. Knižní fond je čtenářům volně přístupný, proto čtenář smí 
vyjímat díla a orientačně jimi listovat, musí je však v případě, že si je nevypůjčí, zařadit 
zpět na přesně stejné místo.  

22. Všechny knihy, které si chce vypůjčit, předloží vždy a bez vyzvání knihovníkovi SIC 
k zaregistrování výpůjčky a současně bude při odchodu knihovníkem odhlášen 
z registrace ve SIC. 

U knih vyšších finančních hodnot může pracovník SIC požadovat na čtenáři podpis 
potvrzení o převzetí daného díla (tzv. reverzní lístek). Při vracení této knihy má čtenář 
právo požadovat od knihovníka vydání či likvidaci tohoto reverzního lístku.  
  



Jaké další služby studovna SIC poskytuje  

23. Ve studovně je možné prezenční studium (pouze v této místnosti) všech časopisů, 
oborových norem a encyklopedií a naučných slovníků, které jsou zde volně vystaveny. 
Tato díla není možné studovat absenčně (půjčit si je domů), je však možné ve studovně 
díla konspektovat či po domluvě s knihovníkem SIC si část textu ke studijním účelům 
okopírovat (na náklady čtenáře).  

24. Ve studovně jsou zájemcům k dispozici dva počítače s napojením na intranet školy i 
internetovou síť. V době otevření studovny je možné využívat jejich služeb ke studijním 
účelům a získávání informací souvisejících se studiem.  

25. Získaná data není povoleno rozšiřovat či využívat ke komerčním účelům a uživatelé 
jsou povinni respektovat ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).  

26. 26. Při práci s PC je povoleno používat pouze školou nainstalovaný software a je 
zakázáno cokoli na něm měnit (instalovat či mazat)  

  
  
Letohrad 30. dubna 2010 Ing. Martin Pikner 
 ředitel školy 


