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PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY KRAJSKÉ KNIHOVNY KARLOVY VARY  
 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Provozní řád počítačové učebny Krajské knihovny Karlovy Vary (dále jen "provozní řád  PU") 

stanoví pravidla pro užívání učeben Krajské knihovny (dále jen "KK"). Tuto učebnu využívají 

zaměstnanci KK, knihovníci kraje při vzdělávacích akcích, které pro ně pořádá KK a další subjekty, 
které si mohou prostory od KK pronajmout (dále "nájemce"). 

2. Učebna se nachází v hlavní budově KK, Závodní 378/84, Karlovy Vary Dvory, 360 06 
3. Provozní řád PU je součástí Provozního řádu budovy Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 

378/84 (dále jen "PŘ KK") a respektuje Knihovní řád KK. 
 

II. 

ZABEZPEČENÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY 
 

1. Zabezpečení počítačové učebny v prostorách Závodní 378/84 je součástí komplexního zabezpečení 

budovy KK a je centrálně zajišťováno pracovníky ostrahy, jejichž pracoviště je umístěno v přízemí 
objektu A Krajského úřadu.  

 
III. 

PROVOZNÍ DOBA POČÍTAČOVÉ UČEBNY 
 

1. Provozní doba počítačové učebny bude uzpůsobena potřebám KK a uživatelům služeb.  

2. Doba využití učebny nesmí překročit časové rozmezí 7.00 – 20.00. 

 
IV. 

VYBAVENÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY 
 

1. Kapacita učebny je 10 míst vybavených PC nebo 30 míst bez PC. Dále je k dispozici:  

a) notebook pro lektora 
b) dataprojektor 

c)   flipchart 
d) Smart Board 

e) tiskárna 

f)   vizualizér 
 

V. 
OBECNÉ POVINNOSTI 

 

1. Nájemce, případně obsluhující pracovník KK, který je přítomen v učebně, je odpovědný za 
zachování čistoty a pořádku v učebně v době svého pronájmu. V učebně, stejně jako v ostatních 

prostorách KK, je zakázáno konzumovat jakékoli potraviny a nápoje.  

2. Před vstupem do učebny je uživatel povinen odložit svrchní oděv, zavazadla apod. v šatně nebo 
na věšáky v učebně. 

3. Pro návštěvníky akcí v učebně bude zpřístupněno WC přilehlé k prostorám sálu. V případě 
potřeby využití WC pro handicapované je k dispozici WC v centrální hale KK, do kterého bude 

mimo provozní dobu knihovny umožněn přístup za doprovodu obsluhujícího pracovníka KK. 

 
VI.  

PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ V POČÍTAČOVÉ UČEBNĚ  
 

1. Pro obsluhu technického vybavení jsou určeny kvalifikované osoby. Tito pracovníci jsou oprávněni 
obsluhovat techniku a provádějí proškolení nájemců o způsobu využití poskytované techniky. 

2. Pravidla využívání výpočetní techniky jsou vymezena v Knihovním řádu Krajské knihovny, čl. 19 a 

20. 
 

 



 

 
 

Strana 2 ze 3 

  

VII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Provozní řád PU je součástí PŘ KK, odkazuje na Knihovní řád KK a podléhá všem změnám, které 

budou provedeny v PŘ KK a Knihovním řádu KK. 

2. Součástí provozního řádu PU je příloha č. 1 Vybavení učebny a příloha č. 2 Ceník  
 

V Karlových Varech dne 1. 4. 2014 
 

PaedDr. Vratislav Emler 

ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary  
 

Příloha č. 1: Vybavení učebny 
 

Počítačové stanice: 
10ks Počítač - (Core I5 -2400 3.1GHz, 4GB DDR3, 320 GB, DVD RW) 

10ks Monitor 22“ 

Notebook HP Pavilion dv7  
SW:  

• Widows 7 PRO 
• MS OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 (MS Word 2010, MS Excel 2010, MS PowerPoint 2010, 

MS One Note 2010) 

Další vybavení: 
• SmartBoard – interaktivní tabule 

• Dataprojektor – Epson EB485W 
• Vizualizér – UF – 80DX 

• Wifi – TP-Link 
• Videorekordér – Panasonic NV-VP33 

• Ozvučení učebny – Pioneer A -307R 

 
Příloha č. 2: Ceník 

 
Ceník pronájmu počítačové učebny KK K. Vary platný od 1. 9. 2015  

 

▪ Pronájem počítačové učebny základní: v ceně je zahrnutý pronájem počítačové učebny 
pouze s lektorským PC a tabulí Smart Board 

 
▪ Pronájem počítačové učebny rozšířený: v ceně je zahrnutý pronájem plně vybavené 

počítačové učebny  

 
▪ Pronájem počítačové učebny COMPLET: v ceně je zahrnutý pronájem plně vybavené 

počítačové učebny včetně výuky s lektorem dle požadavků 
 

▪ Doplňkové služby: instalace SW na vyžádání nájemce   
 

 

Ceník 

pronájem Cena za 1 hodinu 

základní 300 Kč 

rozšířený 350 Kč  

COMPLET 800 Kč 

Doplňkové 

služby 
400 Kč 

 
Zvýhodněná sazba za celodenní pronájem (7 a více hodin): sleva 15% z kalkulovaného 

pronájmu. 
 



 

 
 

Strana 3 ze 3 

  

Souvislý pronájem na jeden týden vcelku sleva 20%. Tato sleva se s jinou slevou nekombinuje.  
 

Neziskové organizace mohou čerpat 30% slevu na službu COMPLET. 
Hodinová sazba se počítá za každou započatou hodinu pronájmu.  

 

K ceně pronájmu se připočítává DPH podle platných právních předpisů. 
 

Stornování objednaného pronájmu 
 

Stornovací poplatky* 

21 – 15 dní 30% 

14 - 8 dní 50% 

7 - 1 den 90% 

v den akce 100% 

 
O případné změně stanovených cen rozhoduje ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary.  

 
 

 
 

 


