
Provozní řád studovny 

 

1. Do studovny mají volný přístup všichni ubytovaní na koleji  

     17. listopadu. 

2. Studovna slouží k tichému samostudiu, osoby konající hluk či jinak 

obtěžující své okolí mohou být ze studovny vykázány. 

3. Při odchodu zanechá každý místo kde studoval uklizené tak, aby ho 

mohl nerušeně využívat jiný student/ka. Zejména je zakázáno nechávat 

na stole knihy, sešity a jiné materiály. Tyto je možné, na vlastní 

zodpovědnost, umístit do skříňky (je-li v ní ještě místo). 

4. V odůvodněných případech je možné opustit stůl s rozloženými knihami, ale 

pouze na dobu maximálně 60 minut. V tomto případě student/ka zanechá na 

stole papír obsahující: 

 jméno 

 číslo pokoje 

 dobu odchodu (datum a čas) 

 podpis 

Na dodatečné umístění tohoto oznámení, či na jeho opomenutí nebude 

brán zřetel. Za opuštěné věci nese  odpovědnost jen jejich vlastník. 

5. Přijde-li student/ka do studovny, která nebude plně obsazená, ale všechny 

stoly budou pokryty knihami, požádá službu na vrátnici B, aby zkontrolovala 

oznámení o odchodu. Ze stolu (a jeho okolí), kde oznámení nebude, případně 

kde bude oznámení prošlé (tj. starší 60 minut, přičemž přednostně ze stolů 

s nejstarším oznámením) uschová všechny materiály do připravené krabice 

na vrátnici. 

6. Nevyzvedne-li si majitel své knihy (a ostatní věci) do týdne, mohou být 

prodány, poskytnuty k rozebrání či vytříděny do odpadu. 

7. Bude-li někdo za jiného umísťovat oznámení o nepřítomnosti, doplňovat 

dobu odchodu či jiný údaj, bude dotyčný vykázán ze studovny a jeho místo 

uvolněno. 

8. Bude-li někdo obtěžován v souvislosti s uplatněním svých práv podle tohoto 

řádu, bude obtěžující osoba vykázána ze studovny, při opakovaném 

obtěžování bude s dotyčným/nou postupováno dále podle předpisů. 

 
 

Lidské vysvětlení: 

Studovna slouží všem a nikdo nemá právo si v ní rezervovat místo. Občas každý 

potřebuje od učení na chvilku odskočit (na záchod, na oběd, protáhnout se), buďme 

solidární s ostatními. 

 Dejme každému chvilku, ale zároveň neblokujme místo zbytečně jiným zájemcům. 
. 
V Praze dne 13.2.2009 

       Kronusová Věra 
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