
MĚSTO SLANÝ 
Velvarská 136 
Slaný 
Provozovatel a zřizovatel knihovny a infocentra 
 

 
Dodatek č. 1 

Knihovního řádu Knihovny Václava Štecha  
a Infocentra Pod Velvarskou branou, Slaný 

 
Rada města Slaný na svém 3. jednání dne 10.12.2018 schválila rozšíření a úpravy činnosti Knihovny 

Václava Štecha, úpravu otevírací doby a ceníku Infocentra Pod Velvarskou branou. 

Bod 3 zní takto: 
 
3. Základní členění: 

3.1. Knihovna Václava Štecha 

a) Oddělení pro dospělé čtenáře (beletrie, naučná literatura, časopisy, donášková 
služba, absenční půjčování deskových her); 

b) Oddělení pro děti a K – klub (dětská beletrie, naučná literatura, dětské časopisy, AV 
média, veřejný internet, absenční půjčování deskových her, absenční půjčování 
tematických kufříků, absenční půjčování ALBI tužky, besedy, knihovnicko-
bibliografické lekce); 

c) Studovna (fond naučné literatury a regionální literatury k prezenčnímu studiu, denní 
tisk, časopisy, AV média, veřejně přístupný internet, Meziknihovní výpůjční služba, 
čtečka elektronických knih, kopírování, skenování, laminování, tisk, balení 
donesených knih na objednávku, kroužková vazba, plackovač) 

d) Pobočka Na Dolíkách (beletrie a naučná literatura pro dospělé i děti, časopisy pro 
dospělé i děti, AV média, MVS, absenční půjčování deskových her, absenční 
půjčování tematických kufříků, absenční půjčování ALBI tužky, besedy, knihovnicko-
bibliografické lekce, veřejně přístupný internet, kopírování, skenování, tisk, 
laminování, balení knih); 

e) Pobočka Dolín (beletrie a naučná literatura pro dospělé i děti, veřejně přístupný 
internet, absenční půjčování tematických kufříků); 

 
3.2. Infocentrum Pod Velvarskou branou (Infocentrum poskytuje občanské informace tzn. 

informace o státní správě, informace o veřejné správě, vyhlášky města Slaného, důležitá 
telefonní čísla, přehled služeb ve městě a okolí, praktické informace, seznam podniků a 
firem ve městě a okolí, přehled kulturních, sportovních a společenských akcí, kontakty na 
neziskové organizace a turistické informace (jízdní řády; prodej map, pohledů a 
propagačních materiálů, publikací; informace o ubytování, tipy na výlety, zajímavosti 
apod.). Zajišťuje prodej vstupenek na vybrané kulturně společenské akce, průvodcovskou 
činnost v oblasti cestovního ruchu, kopírování, skenování, laminování, tisk. Pronájem a 
půjčování věcí movitých. Zprostředkování obchodu a služeb. Veřejně přístupný internet. 
Úschovnu kol a zavazadel. Více viz dodatek č. 1 přílohy č. 3. 

 
3.3. Knihovna a Infocentrum jsou pro veřejnost otevřeny ve stanovenou otevírací dobu. Více viz 

dodatek č. 1 přílohy č. 1. 



Ostatní body zůstávají nezměněny. 
 
 
Tento dodatek je platný dnem 10.12.2018 a účinný dnem 01.01.2019. 
 
Zpracovala: Zoja Kučerová 
Schválila: Rada města na 3. jednání dne 10.12.2018, č. usnesení 17/04/2018/RM 
Vydává: Město Slaný 
Počet příloh: 3 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
         Mgr. Martin Hrabánek 

         starosta Města Slaného 
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Dodatek č. 1 Přílohy č. 1 

 

VÝPŮJČNÍ DOBA - JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ    

 

Infocentrum Pod Velvarskou branou 

     listopad – březen  duben – říjen  

Velvarská 136    Po 9 – 16   Po 9 - 17 

tel. 312 52 34 48   Út 9 - 16   Út 9 - 17 

fax. 312 52 34 48   St 9 – 16   St 9 - 17 

ic@infoslany.cz   Čt 9 – 16   Čt 9 - 17 

     Pá 9 – 16   Pá 9 – 17 

         So 9 – 16:30 

         Ne 9 – 16:30 

        státní svátky 9 – 16:30 

 

Výpůjční doba ostatních oddělení zůstává nezměněna.  



Dodatek č. 1 Přílohy č. 3 

Ceník služeb v Infocentru Pod Velvarskou branou 

KOPÍROVÁNÍ / TISK – 1 strana 

A4 černobílý / jednostranný       2 Kč 

A4 černobílý / oboustranný       3 Kč 

A3 černobílý / jednostranný       4 Kč 

A3 černobílý / oboustranný       6 Kč 

Tisk A3 barevný        15 Kč 

Tisk A4 barevný        10 Kč  

Tisk A5 barevný          5 Kč 

 

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU A SLUŽEB 

- paušální částka za 1 tel. rezervaci ubytování     30 Kč 

(částka zahrnuje náklady na telefon, fax, poštovné) 

- skenování, práce s mailovou adresou….  

   za každou započatou ¼ hodinu      15 Kč 

- přepis, opis textů 

do ½ A4         30 Kč 

1 x A4          50 Kč 

- úschovna kol a zavazadel                        10 Kč (1 věc/ 1 

den) 

  

 

PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 

- prohlídka v délce 1,5 hod v ČJ (při písemné objednávce se vybírá nevratná záloha ve výši 

200 Kč)  

skupina   1 - 5 osob        650 Kč 

skupina 6 – 10 osob        1 000 Kč 

skupina 11 - 20 osob        1 500 Kč 

školní kolektivy do 25 dětí       20 Kč / os. 

 

prohlídka v délce 1,5 hod v AJ, NJ, FJ     500 Kč + cena za 

skupinu 

  

Ceník ostatních služeb zůstává nezměněn. 

 

 

 

 



Příloha č. 10 

Kouzelné čtení s elektronickou tužkou ALBI, ALBI tužka     

Pravidla pro půjčování Kouzelného čtení s elektronickou tužkou ALBI, ALBI tužek 

 Absenčně se elektronická Albi tužka (dále jen Albi tužka) půjčuje na 1 měsíc bez možnosti 
prodloužení a to pouze registrovaným čtenářům s platnou registrací a vyrovnanými závazky 
vůči knihovně. 

 Čtenářům mladším 15 let se Albi tužka půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.  
 Při zapůjčení Albi tužky se vybírá vratná kauce 200 Kč.  
 Při zapůjčení je zkontrolována funkčnost Albi tužky se všemi jejími komponenty. Čtenář 

převzetí Albi tužky stvrzuje podpisem Smlouvy a zavazuje se ji řádně užívat v souladu 
s převzatým návodem Průvodce kouzelným čtením (Aktualizace audio souborů a aktualizace 
Albi tužky v návodu provádí pouze knihovník). 

 Elektronickou Albi tužku lze rezervovat. 
 Čtenář je povinen vrátit Albi tužku ve stanoveném termínu. V případě překročení výpůjční 

doby je povinen zaplatit sankční poplatek ve výši stanovené Ceníkem. 
 Knihovna má nárok na vrácení Albi tužky tam, kde byla Albi tužka vypůjčena, tj. v oddělení 

pro dětské čtenáře nebo na pobočce Na Dolíkách. 
 Čtenář je povinen vrátit Albi tužku ve stavu v jakém si ji zapůjčil, tzn. bez MP3 nahrávek. 
 V případě poškození či ztráty Albi tužky uhradí čtenář její plnou cenu 1 200 Kč. Pokud dojde 

ke ztrátě nebo poškození jejího příslušenství (krabice (obal), USB kabel, nabíječka, stojan na 
Albi tužku, Audio blok a černobílá kopie návodu Průvodce kouzelným čtením) je čtenář 
povinen uhradit vzniklou škodu nebo chybějící komponenty dokoupit (dle uvážení 
knihovníka). Po dodání chybějících komponentů bude vrácena kauce. 

  V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád. 

 

 

 
 


