
Jak postupovat při kopírování a tisku? 

 

Postup pro kopírování 

1. Přiložte svou čipovou kartu k modrému panelu tiskárny (Přihlášení ke 

stroji) a zvolte ikonu KOPIE. 

2.  Pokud máte dostatečnou hotovost na účtu, zpřístupní se Vám funkce 

KOPÍROVÁNÍ a můžete kopírovat. 

3. Kopírování ukončíte stiskem ikony vpravo na ovládacím panelu 

a systém Vás odhlásí. 

4. Při odchodu si zkontrolujte odhlášení, aby na Váš účet nekopíroval někdo 

další! 

 

Postup pro tisk 

1. Vyberte si počítač v PC studovně nebo pod okny. Nedoporučujeme 
tisknout přímo z USB na tiskárně. Před odesláním do tisku si zkontrolujte, 
zda nejsou v souboru prázdné stránky (jinak budou „vytištěny“), volbu 
barvy tisku (pokud text obsahuje jakýkoliv barevný prvek, tisk se provede 
celý barevně), formát papíru (A3, A4, A5 atd.) a jednostranné či 
oboustranné provedení. Odešlete tiskovou úlohu na tiskárnu. 

2. Na Vašem počítači se zobrazí přihlašovací okno tiskového systému SafeQ. 

Přihlašovací údaje studentů jsou stejné jako do studijního systému STAG, 

tzn. formátu písmena ST a přiřazený specifický symbol studenta dle 

systému STAG (např.: ST10702 a x8204121265). Po přihlášení se úloha 

odešle do tiskové fronty tiskového systému, ale netiskne se. 

3. Poté se musíte dostavit k tiskárně s čipovou kartou. Pokud proběhlo 

správné zadání tisku z PC, tisk proběhne automaticky po přiložení 

průkazu k modrému panelu tiskárny.  

5. Tisk ukončíte stiskem ikony vpravo na ovládacím panelu  

a systém Vás odhlásí. Při odchodu si zkontrolujte odhlášení, aby na Váš 

účet nekopíroval někdo další! 

Pokud si nebudete vědět rady, nebo vznikne nějaký problém, či dojde k poruše 

zařízení, kontaktujte obsluhu u infopultu. 

  



Ceny tisku ve Vědecké knihovně UJEP:  
 

Vědecká knihovna, tiskárna VK1 Cena 

černobílý tisk/kopie A4 jednostranný 2,00 Kč 

černobílý tisk/kopie A4 oboustranný 3,50 Kč 

černobílý tisk/kopie A3 jednostranný 4,00 Kč 

černobílý tisk/kopie A3 oboustranný 7.00 Kč 

barevný tisk/kopie A4 jednostranný 8,50 Kč   

barevný tisk/kopie A4 oboustranný 16,50 Kč  

barevný tisk/kopie A3 jednostranný 16,50 Kč 

barevný tisk/kopie A3 oboustranný 32,00Kč 

 

 

 


