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Webové stránky CŠK

 Aktuality

 Práce ve školní knihovně

 Upozornění na školení, semináře, konference

 Nabídky nakladatelství

 Zajímavé osobnosti

 Informace pro školy

 Možnost prezentace školních knihoven



Kde hledat metodickou pomoc?

V září 2009 bylo vydáno „Doporučení MŠMT k činnosti
a funkci školní knihovny na základních a středních
školách“ 

Obsahuje základní informace související s vedením ŠK

Materiál ke stažení na adrese
http://csk.npmk.cz/sites/csk.npmk.cz/files/soubory/Doporuc
eni-MSMT-k-cinnosti-a-funkci-skolni-knihovny.pdf



Kde hledat metodickou pomoc?
V roce 2008 byla zpracována a v elektronické formě zpřístupněna

„Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na 
základních a středních školách“. 

Obsahuje potřebné informace o současných postupech a 
metodách knihovnické práce se zaměřením na specifiku školních 
knihoven.

Příručka je ke stažení na webových stránkách CŠK

http://csk.npmk.cz/sites/csk.npmk.cz/files/soubory/prirucka_pro_s
kolni_knihovny.pdf





V současné době se na činnosti Klubu školních knihoven 
podílejí a metodickou pomoc poskytují

Bc. Romana Ráblová - Předsedkyně Klubu školních knihoven
Školní informační centrum
Základní škola
Provaznická 831/64
700 30 Ostrava-Hrabůvka
RablovaR@seznam.cz
tel.: 737 92 48 92

Edita Vaníčková Makosová
Knihovna a studovna Gymnázia Příbram

Legionářů 61 02 
Příbram VII

vanickova@gym-pb.cz

mailto:RablovaR@seznam.cz
mailto:indrakova@npkk.cz


Elektronické konference pro knihovníky 

Pokud chcete být informováni o aktuálním dění v oblasti knihovnictví nebo 
potřebujete radu, pomoc,...staňte se členy elektronických konferencí. 
Informace tak budete nejen získávat, ale zároveň je můžete i zveřejňovat. 
•DRTINA
Konference členů i nečlenů Klubu školních knihoven SKIP
Kontaktní osoba: Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz
Adresa konference: drtina@cvut.cz
•ANDERSEN
Konference členů Klubu dětských knihoven SKIP
Kontaktní osoba: Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz
Adresa konference: andersen@cvut.cz

mailto:roman.giebisch@nkp.cz
mailto:drtina@cvut.cz
mailto: roman.giebisch@nkp.cz
mailto:andersen@cvut.cz


Dotazník školám
Obesláno: 4 450 základních škol a gymnázií – dotazník vyplnilo: 366 škol

Školní knihovna         290

ŠIC                                 29

Učitelská knihovna      41

Žákovská knihovna      52

ŠK + VK                            9

Veřejná knihovna         4

Knihovnu spravuje:

učitel  319  (asistent pedagoga, vychovatelka ŠD, ŠK, sekretářka, hospodářka, zást. ředitele, 

učitel v důchodu, vedoucí školní jídelny ), 

profesní knihovník 11 (ŠIC)

Úvazky: 1 – 21 hod./týden (dle potřeby, není vymezen)

Finanční ohodnocení: dobrovolná práce, osobní ohodnocení, odměna, DPP, z úvazku učitele

ŠK slouží pouze potřebám školy -359 ; otevřena i pro veřejnost -7 

O metodickou pomoc má zájem 189 škol

Počet školních knihoven registrovaných ministerstvem kultury – 64 (z celkového počtu všech škol)



Fotografická soutěž pro školní knihovníky „Čteme s dětmi ve 
školní knihovně“ 

V rámci Týdne knihoven 5. – 11. 10. 2015 mohli školní knihovníci zasílat 
fotografie, které dokumentují jejich práci s dětským čtenářem. Fotografie 
byly vystaveny na stránkách CŠK a po skončení byly vyhodnoceny tři s 
nejzajímavějším a nejvtipnějším námětem. Knihovníci byli odměněni 
pěknou knihou.

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
ZŠ Zborovská Tábor
ZŠ Hanspaulka Praha 6



Arcibiskupské gymnázium
Kroměříž

ZŠ Zborovská Tábor

ZŠ Hanspaulka Praha 6



Záložka do knihy spojuje školy – moudrost ukrytá v knihách

do projektu se zapojilo 204 českých škol

1 stupeň

2. stupeň

Gymnázia

celkem

16 617

7 067

710

24 394

















Děkuji za pozornost

Radmila Indráková
Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Mikulandská 5
Praha 1

indrakova@npmk.cz


