Provozní řád studovny UC-141
Provozní doba studovny
(1)

Po dobu pilotního provozu je provozní doba stanovena na 7:00 až 20:00.

Pravidla chování ve studovně
(2)
(3)
(4)

Do studovny mají přístup pouze studenti a pracovníci Západočeské univerzity v Plzni.
Do studovny je přístup povolen pouze v čistém oděvu a obuvi.
Při vstupu do studovny je uživatel povinenevidovat svůj příchod identifikační kartou
JIS, a to i v případě, že elektronický zámek odemkla před ním vstupující osoba. Stejným
způsobem je uživatel povinen evidovat i odchod ze studovny.
(5) Je přísně zakázáno nechávat otevřené vstupní dveře do studovny.
(6) Je přísně zakázáno vynášet z místnosti jakékoli její vybavení.
(7) V prostoru studovny je zakázáno kouření a konzumace alkoholických nápojů (ostatní
nápoje je doporučeno konzumovat v bezpečně uzavíratelných obalech).
(8) Uživatel je povinen chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, zejména nesmí
ostatní obtěžovat hlukem a jiným nevhodným nebo nebezpečným chováním.
(9) Návštěvníci nesmí poškozovat zařízení studovny. Po skončení práce jsou povinni své
pracovní místo uvést do původního stavu.
(10) Při nerespektování výše uvedených povinností může být uživateldočasně či trvale
omezen v přístupových právech.
(11) Bude-li zjištěno, že uživatel umožnil přístup osobě, která nemá právo přístupu, bude
toto řešeno jako disciplinární přestupek.

Používání mobilních zařízení
(12) Uživatel může se svým mobilním zařízením využívat pevné i bezdrátové připojení
prostřednictvím sítě Eduroam.
(13) Pro všechny uživatelestudovny jsou závazná Pravidla pro používání sítě WEBnet – viz
směrnice rektora č. 10R/2008 a pravidla pro bezdrátové připojení dle Provozního řádu
mobilních zařízení – viz http://support.zcu.cz/index.php/Eduroam
(14) Uživatel se zejména nesmí žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva
ostatních uživatelů počítačové sítě.
(15) Zjištěná porušení Pravidel pro používání sítě WEBnet, resp. pravidel pro bezdrátové
připojení budou v souladu se směrnicí rektora č. 10R/2008 řešena jako disciplinární
přestupek.
Monitorování provozu studovny kamerovým systémem
(16) Uživatelé studovny berou na vědomí, že je provoz studovny monitorován kamerovým
systémem.
Odpovědnost za škodu, nahlášení škody
(17) Uživatel odpovídá za škodu, kterou v důsledku porušení povinností stanovených
právními předpisy nebo tímto provozním řádem způsobí provozovateli nebo jiné osobě.
(18) V případě zjištění škody na zařízení studovny je uživatel povinen bez zbytečného
odkladu (ihned) nahlásit tuto skutečnost provozovateli na č. tel. 606521214, resp. na email mraz@ps.zcu.cz
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