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ŠKOLNÍ  KNIHOVNY 
 
Výb�rová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze 
Plné texty �lánk� lze objednat v elektronické podob� prost�ednictvím  
elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ 
nebo v papírové podob� e-mailem na adrese kubelkova@npkk 
 
 
 
 
 

1. 
 
 

Hola, d�ti, do knihovny! aneb Za�ínáme s �eštinou ... [Hey, children, let's hurry to 
the library! or Starting to learn the Czech language] /  Ji�ina Závodná -- �eština 
In: �eský jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 [CZ] -- Ro�. 57, �. 3 (2006/2007), 
s. 128-131. 
 
Zkušenosti s výukou �eštiny ve školní knihovn�, zadání úkol� jednotlivc�m, 
dvojicím a skupinám. Další aktivity zam��ené na posilování vztahu žák� ke knihám a 
knihovn�. 
�eština ; výuka ; knihovna ; školní knihovna ; výchovné p�sobení ; kniha ; �tená�ství 
ABA012 
 
2. 
 
Školní knihovna není jen pro žáky / [School library is not only for pupils] /  
Ludmila �umplová -- �eština 
In: Spole�enskov�dní p�edm�ty : �tvrtletník pro pedagogy základních a st�edních 
škol -- [CZ] -- Ro�. 7, �. 1 (2007/2008), s. 29-31. 
 
Role školních studijních a informa�ních center (SIC). Jejich nezbytné materiální a 
personální zabezpe�ení a �innost: výchovné p�sobení na žáky (nau�it je využívat 
služeb knihoven, pracovat s literaturou a informacemi) a pomoc u�itel�m p�i p�íprav� 
na vyu�ování. Pomoc Centra pro školní knihovny a obsah jeho webových stránek. 
školní knihovna ; informa�ní st�edisko ; škola ; výchovné p�sobení ; práce s 
informacemi ; �innost ; pomoc 
ABA012 
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3. 
 
Sou�asnost a budoucnost školních knihoven v �eské republice / [School libraries 
in the Czech Republic today and tomorrow] /  Ludmila �umplová -- �eština 
In: �tená� : m�sí�ník pro práci s knihou -- ISSN 0011-2321 -- Ro�. 60, �. 3 (2008), 
s. 75-79. 
 
Nový pohled na n�které sou�ásti školy, mezi n�ž pat�í i školní knihovny. Nové 
funkce školních knihoven (informa�ní centrum školy, mediální centrum, podpora 
informa�ní gramotnosti, kultura a kultivace etc.). Školní knihovny ve sv�t�. Projekt 
Centrum pro školní knihovny financovaný MŠMT. Další aktivity v oblasti školních 
knihoven. 
školní knihovna ; �tená�ství ; kultura ; informace ; informa�ní gramotnost ; projekt 
 
4. 
 
Informa�ní a studijní centra a koncept zdokonalování školy / [School information 
and study centres and concept of school improvement] /  Milena Medková -- �eština -
- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 
In: �tená� : m�sí�ník pro práci s knihou -- ISSN 0011-2321 -- Ro�. 60, �. 3 (2008), 
s. 80-83. 
 
Nezbytnost budování t�chto center v moderní škole. Koncept zdokonalování školy, 
school improvement, je možno chápat jako úsilí u�init školy co nejlepším místem pro 
u�ení žák�. Moderní školní knihovna by m�la být jednou z nadstandardních služeb. 
D�ležitost informa�ního systému školy a jeho využití. 
škola ; informace ; u�ení ; školní knihovna ; služby ; systém výchovy a vzd�lávání ; 
informa�ní st�edisko 
 
5. 
 
Místo tradi�ních školních knihoven vytvá�ejme studijní a informa�ní centra / 
[Let us develop study and information centres instead of traditional school libraries] /  
Ludmila �umplová -- �eština 
In: Týdeník školství [Tišt�ný text] -- ISSN 1210-8316 -- Ro�. 16, �. 17 (2008), s. 5. 
 
D�ležitá role školních studijních a informa�ních center p�i vytvá�ení návyk� 
pot�ebných pro celoživotní vzd�lávání u žák� a p�i zajiš�ování p�ístupu u�itel� a 
žák� k informa�ním zdroj�m. Poskytování pomoci a metodických rad školním 
knihovnám a informa�ním centr�m na webových stránkách Centra pro školní 
knihovny. 
školní knihovna ; informa�ní st�edisko ; škola ; služby ; žák ; u�itel ; webová stránka 
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6. 
 
Škola naruby / [School inside out] /  Jana Galášová -- �eština 
In: Literární noviny -- ISSN 1210-0021 -- Ro�. 19, �. 17 (2008), s. B p�ílohy Školní 
noviny. 
 
Jedním z hlavních cíl� d�tských odd�lení ve�ejných knihoven je výchova d�tí ke 
�tená�ské gramotnosti. Zajímavý p�íklad nabízí projekt knihoven severní Moravy 
Škola naruby zam��ující se na podporu �tená�ství v rodin�. Rodi�e pravideln� d�tem 
p�ed�ítají z d�tských knih a jiných doporu�ených materiál� a d�ti je za to hodnotí. K 
tomu jim slouží dení�ek (jakási žákovská knížka), do n�hož d�ti zapisují, co jim 
rodi�e �tou, píší jim známky, pochvaly i poznámky. Akcí Škola naruby podporují 
knihovny kampa� s názvem Celé �esko �te d�tem. 
dít� ; �tení ; �tená�ství ; rodi�ovská ú�ast ; rodi�e ; porozum�ní textu ; práce s textem 
; rozvíjení schopností ; výchovné p�sobení ; knihovna ; ve�ejná knihovna ; projekt ; 
Škola naruby ; severní Morava ; p�ed�ítání 
 
7. 
 
Jak se d�lá školní knihovna / [How is the school library built] /  Božena Blažková -
- �eština 
In: Grand biblio : �asopis pro �tená�skou ve�ejnost - o knihách ze všech stran -- 
ISSN 1802-3320, -- Ro�. 2, �. 9 (2008), s. 16-17. 
 
Zkušenosti s budováním školní knihovny na základní škole. Slou�ení žákovské a 
u�itelské knihovny. Vybavování encyklopedickou a populárn� nau�nou literaturou, 
internetem a kopírkou. Zapojování školní knihovny do výuky, spolupráce s u�iteli, 
informa�ní výchova. Upozorn�ní na webové stránky n�kterých zajímavých školních 
knihoven v Královéhradeckém kraji a Centra pro školní knihovny. 
školní knihovna ; základní škola ; vybavení ; spolupráce ve výchov� ; práce s 
informacemi ; Královéhradecký kraj 
 
8. 
 
Prom�na st�edoškolských knihoven na pulzující informa�ní centra / 
[Transformation of secondary school libraries into pulsating information centres] /  
Hana Ko�í -- �eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 
In: �tená� : m�sí�ník pro práci s knihou -- ISSN 0011-2321 -- Ro�. 61, �. 3 (2009), 
s. 93-99. 
 
P�edstavení projektu, který se v�nuje st�edoškolským knihovnám a jehož cílem je 
zvýšit informa�ní gramotnost u žák� st�edních škol. Pr�b�h realizace projektu od 13. 
9. 2008. Cílová skupina. P�íklady ze zahrani�í. Tvorba informa�ního portálu. 



 4 

Spolupráce s pedagogy, zp�soby reklamy. Na kv�ten 2009 naplánován seminá� pro 
�editele a zástupce škol. 
školní knihovna ; st�ední škola ; žák ; informa�ní gramotnost ; projekt ; pedagog ; 
spolupráce ; informa�ní st�edisko ; p�em�na 
ABA012 
 
9. 
 
Nová legislativa pro školní knihovny : [New legislation for school libraries: 
recommendation concerning the activities and function of school libraries in primary 
and secondary schools] / Doporu�ení MŠMT k �innosti a funkci školní knihovny 
na základních a st�edních školách / Ludmila �umplová -- �eština 
In: Bulletin SKIP -- ISSN 1210-0927 -- Ro�. 18, �. 4 (2009), s. 35-36. 
 
Historický p�ehled p�edpis� pro školní knihovny od poloviny 19. století po 
sou�asnost. V sou�asné dob� platné zákony a další p�edpisy vztahující se ke školním 
knihovnám. Cíle a stru�ný obsah Doporu�ení MŠMT k �innosti a funkci školní 
knihovny na základních a st�edních školách, zve�ejn�ného ve V�stníku MŠMT �R, 
�. 10, 2009. Upozorn�ní na terminologické nedostatky p�edpisu. 
školní knihovna ; základní škola ; st�ední škola ; �innost ; legislativa ; ministerstvo 
školství ; p�edpisy 
ABA012 
 
10. 
 
Doporu�ení MŠMT k �innosti a funkci školní knihovny na základních a 
st�edních školách : [Recommendation of the Ministry of Education for the activities 
and function of school libraries in primary and secondary schools: No. 12487/2009 - 
20] / �. j. 12487/2009 - 20 / MŠMT -- �eština 
In: V�stník Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy �R -- Ro�. 65, �. 10 
(2009), s. 32-46. 
 
Úkoly, �ízení a personální zabezpe�ení školní knihovny. Financování. Knihovní 
fond, knihovnicko-informa�ní služby, materiální a technické zabezpe�ení. Metodická 
pomoc (www.npkk.cz/csk/). V p�íloze - návrh textu vzorového �ádu školní knihovny. 
Doporu�ení pro vybavení školních knihoven. 
školní knihovna ; �innost ; základní škola ; st�ední škola ; metodika ; doporu�ení 
ABA012 
 
11. 
 
Knížka pro prv�á�ka - kniha, kterou nikde nekoupíte / [Book for first-grader - a 
book that cannot be bought] /  Ivana Huta�ová -- �eština 
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In: �tená� : m�sí�ník pro práci s knihou -- ISSN 0011-2321 -- Ro�. 62, �. 6 (2010), 
s. 220-221. 
 
Informace o druhém ro�níku projektu Už jsem �tená� - Knížka pro prv�á�ka. 
Zám�rem �ešitele projektu (Ústav pro informace ve vzd�lávání - Národní 
pedagogická knihovna Komenského) je upozornit na nezastupitelnou úlohu �etby ve 
vývoji osobnosti dít�te od prvního roku školní docházky. �tení jako nejd�ležit�jší 
dovednost získaná v nižších ro�nících základní školy. Letošního projektu se 
zú�astnilo 12 500 prv�á�k� z celé republiky. 
žák ; první stupe� ; kniha ; d�tská kniha ; �tená�ství ; projekt ; �tení ; dovednost ; v�k 
6-7 ; ro�ník 1 
ABA012 
 
12. 
 
T�ídní knihovny / [Class libraries] /  Kate�ina Šafránková -- �eština -- Obsahuje 
bibliografické odkazy 
In: Kritické listy : ob�asník pro kritické myšlení -- ISSN 1214-5823 -- Ro�. 2011, �. 
1 (2011), s. 4-8. 
 
D�ležitost t�ídních knihoven pro rozvoj samostatného �tení žák�. Nejd�ležit�jší 
prost�edek rozvoje �tená�ské gramotnosti. U�itel tak žák�m umož�uje �íst i b�hem 
p�estávek a vede je k celoživotnímu zájmu o knihy. Knihovna jako sou�ást �tená�sky 
podn�tného prost�edí. Zapojení žák� do sestavování t�ídní knihovny. Pomoc žák�m 
p�i výb�ru správné knihy a p�i �etb� r�zných žánr� (poezie, nau�né knihy, historické 
romány, detektivky ...). 
školní knihovna ; t�ída ; �tení ; �tená�ství ; zájem ; d�tská kniha ; kniha pro mládež ; 
porozum�ní textu ; rozvíjení schopností ; vztah u�itel-žák 
ABA012 
 
13. 
 
Jaké máte zkušenosti s t�ídními knihovnami? / [What is your experience of class 
libraries?] /  Kate�ina Šafránková -- �eština 
In: Kritické listy : ob�asník pro kritické myšlení -- ISSN 1214-5823 -- Ro�. 2011, �. 
1 (2011), s. 9-12. 
 
Zjiš�ování zkušeností u�itel� s t�ídními knihovni�kami. Zadání jednoduchého 
dotazníku, výb�r z odpov�dí. Dopl�ování knih z rodinných d�tských knihoven nebo 
ze sponzorských dar�. Systém výp�j�ek knih (ve škole si je v�tšinou mohou p�j�it 
kdykoliv). Umíst�ní knihovny a její t�íd�ní. Zapojení rodi�� a ve�ejnosti do 
dopl�ování knihovny. Další návrhy a komentá�e u�itel�. 
školní knihovna ; t�ída ; žák ; �tená�ství ; zájem ; d�tská kniha ; u�itel ; dotazník 
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ABA012 
 
 
14. 
 
Mgr. Ludmila Opltová / [Stimulating children's reading skills] /  Ludmila Opltová ; 
[Autor interview] Julie R�ži�ková -- �eština 
In: Moderní vyu�ování : �asopis na podporu rozvoje škol -- ISSN 1211-6858 -- Ro�. 
17, �. 2 (2011), s. 16-19. 
 
Problematika výchovy k �tená�ství a motivace d�tí ke �tení obecn�. Rozhovor s 
u�itelkou základní školy o aktivitách zam��ených na rozvoj �tená�ských dovedností, 
motiva�ních hrách apod. Zapojení školy do projektu Celé �esko �te d�tem. Sout�že 
ve �tení ur�ené d�tem - �tená�ský maraton, Prázdninová sout�ž ve �tení. Spolupráce 
s rodi�i - p�ed�ítání ve škole i doma, potvrzování p�e�tených minut �i titul�, pomoc 
p�i úkolech spojených se �tením, zp�tná vazba formou dotazníku pro rodi�e. 
Zpracovávání p�e�tených knih do �tená�ského deníku. P�í�iny nedostate�ného �tení 
d�tí. Vliv aktivního �tení na úrove� �tená�ské gramotnosti. Metodická �innost u�itele 
p�i výuce �tení a p�i práci s knihou. Školní knihovny a jejich místo ve výchov� k 
�tená�ství. 
�tení ; �tená�ství ; rozvíjení schopností ; porozum�ní textu ; sout�žení ; rodi�ovská 
ú�ast ; spolupráce ve výchov� ; základní škola ; první stupe� ; role u�itele ; školní 
knihovna ; Celé �esko �te d�tem 
ABA012 
 
 
 
15. 
 
Knižní cukrárny aneb �tená�ské kontinuum v praxi / [Book sweetshops or 
Reader's continuum in practice] /  Magdalena Marešová -- �eština 
In: Kritické listy : ob�asník pro kritické myšlení -- ISSN 1214-5823 -- Ro�. 2011, �. 
43 (2011), s. 5-7. 
 
Zkušenosti autorky z Mezinárodní školy v Haagu, kde spole�n� se svými d�tmi 
absolvovala n�kolik let základní školní docházky jako rodi� - dobrovolník. Výuka v 
mezinárodní škole v angli�tin� a jejich vzd�lávací programy kombinují kurikulum 
vysp�lých zemí tak, aby optimalizovaly vzd�lávací výsledky. Rozvoj �tená�ství a 
�tená�ské gramotnosti po �ty�ech cestách (výuka, školní knihovna, p�íru�ní 
knihovni�ka, knižní cukrárna - kontinuum). Druh �tení a jeho frekvence, 
odpov�dnost za výb�r knihy. Pomocí kombinace r�zných cest ke �tená�ství z dít�te 
vyr�stá nezávislý, kritický �tená�. 
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�tená�ství ; základní škola ; �tení ; zájem ; mladší školní v�k ; mezinárodní škola ; 
rozvíjení schopností ; Haag ; Nizozemsko 
ABA012 
 
                                  Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková  7. 11. 2011 


