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KNIHOVNA 
Umístění knihovny: 
Budova E, přízemí 
 
Otevírací doba: 
Pondělí – pátek: 7:45 –15:30 
Sobota: vybrané soboty uvedeny na webu knihovny 

Služby 

Výpůjčky 

 registrace pro studenty na základě studentského průkazu zdarma, externí čtenáři 
mimo VŠTE za poplatek 50 Kč 

 půjčování publikací mimo knihovnu (absenčně) 

 odborná literatura – 1 týden 

 skripta a učebnice – 1 měsíc, 2 měsíce 

 půjčování publikací na místě ve studovně (presenčně) 
o publikace označené v katalogu s lokací "Studovna"  

 
 prolongace výpůjček 

o osobně v knihovně 
o přes čtenářské konto v online katalogu https://vstecb.tritius.cz/Katalog/ 

(otevírat nejlépe v prohlížeči Mozilla Firefox) 
o telefonicky na čísle 387 842 113 
o emailem 

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 

Podstata MVS 
Požádaná knihovna je povinna žádající knihovně dokument zprostředkovat ze svého fondu formou 
výpůjčky nebo vytvořením kopie dokumentu. Jedná se o vzájemnou dohodu mezi knihovnami, které 
své lokální vlastnictví dokumentů využívají pro zasílání dokumentů dalším knihovnám. 
 
Pokud jste tedy nenašli v naší knihovně vše, co jste hledali, je možné požadovanou publikaci zapůjčit z 
jiné knihovny ZDARMA! 
Dobu výpůjčky určuje knihovna, z níž publikace budeme půjčovat (většinou 1 měsíc). 
 
Jak o výpůjčku požádat? 
Zašlete nám emailovou žádost (nejlépe na email miksikova@mail.vstecb.cz) – žádanku naleznete na 
webu knihovny - doporučujeme ještě zjistit údaje (vyplňují se v žádance): 
• autor a název 
• nakladatel 
• ISBN (13místný číselný kód – např. 978-80-553-1251-4), popř. rok vydání 

https://vstecb.tritius.cz/Katalog/
mailto:dlouha@mail.vstecb.cz


Referenční služby 

Adresné zodpovídání konkrétních dotazů týkajících se činností knihovny a jejího fondu, dostupnosti 
informačních zdrojů apod. 

Prodej skript a knih 

V knihovně je možné zakoupit vybrané knihy a skripta – seznam i s cenami je umístěn na webu, 

Facebooku a na nástěnce v knihovně. 

Přelepky 

Vždy od 1. října do 30. září následujícího roku je možné vyzvednout si novou přelepku na ISIC kartu na 

aktuální akademický rok. Přelepku je nejprve nutné zaplatit na recepci, následně pak přijdete 

s potvrzením o zaplacení do knihovny. 

Další užitečné informace 
V přízemí přímo v knihovně je 20 počítačů, ze všech je možný přístup na internet a z 5 
počítačů přístup na plnotextové databáze norem, z 1 počítače možnost tisku na PLOTTERU. 

Upomínky 

 při překročení výpůjční lhůty student obdrží upomínku (mailem nebo poštou), že má 
vrátit vypůjčené publikace 

 pokuty za nedodržení výpůjční lhůty (platí se pouze kartou ISIC): 
o 1. upomínka 10 Kč / 1 svazek 
o 2. upomínka 20 Kč / 1 svazek 
o 3. upomínka 40 Kč / 1 svazek 

 pokud se chcete upomínce a pokutě vyhnout, můžete požádat o prolongaci emailem, 
telefonicky, osobně nebo ji sami můžete provést v online katalogu 

 

Kontakty 
 Tel.: 387 842 113 

 Email: 
o hubena@mail.vstecb.cz – výpůjčky, prolongace, prodej knih 
o miksikova@mail.vstecb.cz – MVS, přelepky, správa karet 
o dlouha@mail.vstecb.cz – katalogizace dokumentů 

 

  

mailto:hubena@mail.vstecb.cz


Návod na vstup do on-line katalogu knihovny 
Online katalog naleznete na odkaze: https://vstecb.tritius.cz/Katalog/ - nejlépe otevírat 
v prohlížeči Mozilla Firefox 
 
Pro vyhledání knihy vyplňte údaje, které znáte (autor, název, klíčové slovo – popř. můžete 
využít Pokročilé nebo Kombinované hledání, kde zadáváte konkrétní údaje) a klikněte na 
„Hledej“.  

 
 
 
Níže vidíte, že v katalogu je dvojí možnost zobrazení vyhledaných titulů, celkový počet svazků 
konkrétního titulu, případné rezervace titulu, zda je k zapůjčení alespoň jeden ze svazků 
(položka „Dostupné“) a také možnost rezervace v případě, že všechny svazky jsou vypůjčené. 

 
 
 
  

https://vstecb.tritius.cz/Katalog/


Kliknutím na název vybrané knihy se zobrazí celý záznam o titulu: 

 
 
V tabulce pod záznamem knihy snadno zjistíte, kolik exemplářů je k vypůjčení. Pokud jsou 
všechny exempláře vypůjčené, můžete si je elektronicky nebo osobně rezervovat v knihovně. 
Když se kniha vrátí, bude Vám mailem zasláno upozornění, že si ji můžete vyzvednout – 
platnost rezervace je 14 dní. 

 



 
Pokud chcete zjistit, co a dokdy máte půjčeno, přihlaste se svým UČO a datem narození ve 
formátu RRMMDD (příklad: datum narození 21. 5. 1986 = PIN 860521). 
Následně klikněte na „Přihlásit“ a vyberte záznamy o výpůjčkách v položce „Moje výpůjčky" - 
pak se Vám zobrazí přehled vašich výpůjček. 
Pod ikonou srdce si můžete ukládat publikace, které Vás zajímají, měli jste je půjčené nebo 
jejich zapůjčení plánujete v budoucnu. Zkrátka ukládejte dle libosti. 
 

 
 
Potřebujete-li výpůjčku prodloužit, klikněte na „Prodloužit“ (v případě, že máte více 
výpůjček, můžete použít tlačítko „Prodloužit vše“) a výpůjčka se prodlouží o stejnou dobu, na 
kterou byla původně půjčena (týdenní výpůjčka o týden, měsíční výpůjčka o měsíc atd.). 

 
 
Knihy je nejlepší prodlužovat den před uplynutím výpůjční doby, v den vypršení výpůjčky to 
již není možné. Pokud Vám již výpůjčka nejde prodloužit nebo nemáte přístup k počítači, 
zavolejte na výše uvedené telefonní číslo a naši pracovníci prolongaci provedou, samozřejmě 
pokud nemá knihu rezervovou jiný čtenář. 
 
 
  



COPYCENTRUM 
Umístění copycentra: 
Budova E, přízemí (knihovna) 
 
Otevírací doba: 
Pondělí – Pátek: 7:45 – 15:30 
Sobota:  vybrané soboty uvedeny na webu knihovny 
 
Copycentrum zajišťuje veškeré reprografické práce pro studenty včetně kroužkové vazby. 
Všechny služby jsou pro studenty zpoplatněny, viz ceník. Pokud chce student využít některou 
ze služeb copycentra, musí si na recepci školy vložit na ISIC kartu dostatek finančních 
prostředků. Z ISIC karty mu budou odečítány jednotlivé poskytnuté služby dle ceníku. 
 

Služby a ceník 

Tisk na Plotteru 

Vazba 

Laminování 

 
 



Tisk a skenování 

Tuto činnost může provést každý student sám na samoobslužných tiskárnách v budovách D a E a je 

nutné, aby měl nabitou ISIC kartu (můžete provést na recepci nebo v kantýně). V případě, že tyto 

činnosti pro studenty bude vykonávat pracovník copycentra, je také nutné mít nabitou ISIC kartu. 

Pro tisk je zapotřebí se přihlásit na některý z počítačů ve škole (v knihovně, ve studovně, u studijního 

oddělení). Dále vyberete soubor k tisku a zvolíte tiskárnu - vybíráte podle toho, zda chcete mít tisk 

černobílý nebo barevný – tedy vyberete u názvu tiskárny požadovanou barvu, např. „KONICA 

MINOLTA ČERNOBÍLE“. Pak s kartou ISIC zajdete k tiskárně (umístěny v budovách D a E) a přiložíte ji 

z boku tiskárny ke čtečce (je důležité, aby byla přiložena karta, ke které se vztahuje účet, ze kterého 

jste v počítači zadali tisk). 

V případě skenování stačí pouze přiložit nabitou ISIC kartu, přepnout z kopírování na skenování a 

dokument naskenovat – výsledek se pak odešle na Váš školní email. 

 

Prodej kancelářských potřeb 

Např. obyčejné desky, folie, desky s tkanicí, psací potřeby, lepidlo, pravítko… 

 

ISIC karty 

V případě ztráty, poškození nebo změny jména je nutné zakoupit novou ISIC kartu – tu je nutné 

zaplatit na recepci, následně Vám vytvoříme novou kartu. 

V den vytvoření nové karty ještě nebude funkční čip karty, tedy bude nutné omluvit docházku na 

studijním oddělení (o nefunkčnosti karty vystavujeme potvrzení). 

 

Kontakty 
 Tel.: 387 842 120 

 služby copycentra: hubena@mail.vstecb.cz 

 správa karet: miksikova@mail.vstecb.cz 
 
 

  



POČÍTAČOVÁ STUDOVNA 
Umístění studovny: 
Budova E, první patro 
 
Otevírací doba: 
pondělí – pátek 7:45 – 20:00 
 
Studenti mají k dispozici 40 počítačů s připojením na internet. Případně je možné využívat PC 
v budově D. 
 

 


