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Čl. I
Úvod
Toto opatření rektorky vychází z opatření rektorky OP-R-24 – ke snížení nákazy
koronavirem – 2 a stanoví podmínky pro vypůjčování a vracení knih do knihovny
Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS, a.s.

Čl. II
Opatření
V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky
č. j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. dubna 2020, ve kterém byly s účinností
od 20. dubna 2020 stanoveny výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na
vysokých školách a v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR
č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN ze stejného dne a se stejnou účinností, ve kterém
byla nově definována výjimka ze zákazu volného pohybu osob umožňující cestovat
v rámci České republiky za účelem výuky, zkoušek nebo jiných činností na vysoké
škole, je studentům od 20. 4. 2020
umožněno vypůjčení nebo vrácení knih
při splnění níže uvedených podmínek.
(1) Výpůjčka či vrácení knih budou umožněny jen studentům, kteří splní následující
podmínky a při návštěvě knihovny podepíší čestné prohlášení1:
a. je a v posledních 14 dnech byl bez akutních zdravotních potíží odpovídajících
virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta
chuti a čichu apod.),
b. nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
a u vstupu do knihovny provede dezinfekci rukou poskytnutým dezinfekčním
prostředkem.
(2) Postup pro výpůjčky a vracení je uveden v následujících článcích.
(3) Knihy budou půjčovány a případně vraceny ve „výdejním místě“ ve vstupu do knihovny
v Praze či ve vstupu do prostor školy v Brně (2. patro).
(4) Postup pro studenty:
a. student se dostaví v dohodnutém čase k výdejnímu místu a ohlásí se
pracovníkovi knihovny,
b. podepíše čestné prohlášení a odloží ho na určené místo1,
c. pokud vrací knihy, ukáže je pracovníkovi knihovny a odloží do boxu u výdejního
místa,
d. pracovník knihovny na pult umístí vypůjčované knihy, které si student odebere.

1

podpisem listinného dokumentu připraveného u výdejního místa nebo elektronicky (bude-li v IS zpřístupněno)
8-5200-17.04.2020

Strana 2 z 4

Čl. III
Výpůjčky knih
(1) Výpůjčky knih budou umožněny výhradně na základě objednávky formou e-mailu,
telefonem nebo přes katalog. Objednávky telefonem jsou možné pouze v pracovních
dnech od 10:00 do 15:00.
(2) Kontakty na pobočky:
Praha:
a. e-mail: knihovna@ambis.cz
b. tel: 770 179 492
c. katalog: https://ambis.tritius.cz/library/praha
Brno:
a. e-mail: kristyna.hubackova@ambis.cz
b. tel: 533 555 923
c. katalog: https://ambis.tritius.cz/library/brno
(3) Výpůjčky budou možné až po obdržení e-mailové výzvy od pracovníka knihovny
k vyzvednutí, ve které bude uvedeno datum a čas, kdy je vyzvednutí výpůjčky možné.
(4) Možnost výpůjčky se týká všech knih z katalogu, které mohou být půjčovány absenčně
(mimo knihovnu). Prezenční výpůjčka (jen k prostudování) není možná.
(5) Výpůjčka knih nebude umožněna studentovi, který má vůči knihovně nesplacené
závazky. Úhradu lze po dohodě s knihovnou realizovat bezhotovostně na účet školy
číslo 2900312973/2010 s variabilním symbolem UČO a zprávou pro příjemce
„zpozdné“.

Čl. IV
Vracení knih
(1) Vracení již vypůjčených knih není vyžadováno. Výpůjční lhůta se u všech výpůjček
automaticky prodlužuje, dokud nedojde k obnovení běžného provozu knihoven.
(2) Vracení knih bude umožněno studentům, kteří si budou vyzvedávat objednané knihy,
případně těm, kteří o tuto možnost sami požádají (e-mailem či telefonicky). V případě
vracení knih na vlastní žádost bude uživatel pracovníkem knihovny e-mailem vyzván,
kdy má knihy vrátit.
(3) Výpůjčky budou z důvodu nutné dezinfekce vrácených knih ze čtenářského účtu
odepsány/vráceny po 7 pracovních dnech od vrácení.

Čl. V
Související dokumenty
(1) Opatření rektorky OP-R-24 Opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem – 2.
(2) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN
(3) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN
(4) Technická a epidemiologická opatření pro provoz knihovny budou stanovena zvláštním
předpisem.
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Čl. VI
Rozdělovník
(1) Výtisk č. 1

správcovský výtisk

(2) Výtisk č. 2

výtisk na zápůjčku
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