OBECNÉ INFORMACE A PRAVIDLA

STUDOVNA 4
Studovna slouží studentům ČVUT a je určena nejen k pokrytí jejich studijních potřeb,
ale také volného času. Pořádají se v ní i projektové schůzky členů klubu Silicon Hill a po
dohodě se správcem je možné ji využívat i pro jiné účely, které neodporují platným
zákonům ČR, mravním či etickým zásadám a stanovám Studentské unie a klubu Silicon
Hill (dále jen SH).
Místnost je situována v mezipatře mezi druhým a třetím poschodím bloku 4 v areálu
strahovských kolejí v Praze. Vstup je umožněn na čipovou kartu studenta ČVUT, kterou
dostane každý student při nástupu na univerzitu.
Před prvním vstupem je třeba navštívit správce studovny a nechat si kartu aktivovat
Ve studovně jsou umístěny dvě PC stanice s přístupem na internet a jeden externí
monitor pro připojení k vlastnímu notebooku. Dále můžete využít wifi síť. Více informací k
registraci a užívání wifi na: http://wiki.siliconhill.cz/Wifi
Na stěně je umístěna magnetická tabule. Magnety, fixy a „magnetická houba“ jsou k
vypůjčení u správce studovny (oproti kolejence). Na tabuli je povoleno psát pouze fixy
založenými na vodní bázi!
Pravidla pro užívání místnosti:

● Vstup do studovny mají pouze registrovaní členové klubu SH, kteří mají zaplacené
alespoň základní členství a platnou čipovou kartu ČVUT (ISIC).
● Vstupem do místnosti zodpovídáte za všechny osoby, které přišly s vámi.
● U počítačů je zakázána konzumace jídla, v celé místnosti konzumace alkoholu !
● Je nepřípustné jakkoliv manipulovat s PC sestavami, tj. i přepojovat jejich součásti k
vlastním zařízením (od toho je zde pouze externí monitor).
● ZÁKAZ KOUŘENÍ !
● Pokud během svého pobytu poškodíte nebo objevíte poškozené vybavení studovny,
jste povinni neprodleně nahlásit tuto informaci správci, v opačném případě přebíráte
plnou zodpovědnost.
● Před odchodem zkontrolujte, zdali jsou zavřená okna, vypnuté monitory u PC stanic,
všechny odpadky v koši, zhasnutá světla a zda se za vámi při odchodu dovřely dveře.
● Nenechávejte otevřené dveře ! Jinak můžete být postihnuti i za činy osob, kterým
jste takto umožnili vstup.
● Respektujte ostatní a dopřejte jim klid ke studiu.
Studovna 4 je zájmovou místností klubu SH, a proto zde platí i veškerá jeho pravidla,
potažmo pravidla SÚZ ČVUT.

Místnost je z bezpečnostních důvodů monitorována kamerovým
systémem a každý vstup je logován.

Jiří Hanč (4/134)
správce místnosti

GENERAL INFORMATION AND RULES

STUDY ROOM 4
Study room serves for students of the CTU as a room for theirs studying needs and free
time. The project meetings of the Silicon Hill club are organized here. After agreement with
room admin you can use this room for the other purposes, which don't resist against the
czech laws, moral and ethical principles and regulations of Student union or Silicon Hill
club.
The room is situated in the middle of second and third floor of block Nr.4 at the college
of Strahov in Prague. The entry is enabled by chip card (ISIC).
You have to visit a room admin or some registrator before your first entry.
In the study room there are two computer stations with the internet access and one
Ve studovně jsou umístěny dvě PC stanice s přístupem na internet a jeden external
LCD monitor to connect your laptop. There is also the Wifi (more information of the wifi
login: http://wiki.siliconhill.cz/Network#Wifi
You can use a magnetic board – magnets, markers and sponge have a room admin (for
a borrow). You can use only markers on water base.
RULES:

● The entry is allowed only for registered members of the SH club, who have paid at
least the basic membership and have a valid chip card.
● You are responsible for all persons, who come with you.
● Don't eating near the computers.
● Drinking alcoholic beverages is prohibited!
● Manipulation of the PCs and their accessories is not allowed.
● NO SMOKING !
● If you damage or discover some damaged equipment, you have to immediately
report this to the room administrator. Otherwise you assume full responsibility.
● Check before leaving if the windows are closed, the monitors are turned off, alle the
garbage are in the trash, the lights are off. When you leave, try if the door is closed.
● Don't leave the door open!
● Respect others and treat them the peace of mind to study.

The Study room 4 is a hobby Silicon Hill (SH) club room, therefore you have to respect
all of the rules of the SH and SÚZ ČVUT.

The room is for safety reasons monitored by a camera system
and each entry is logged.

Jiří Hanč (4/134)
room admin

