
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64 využila jako jedna z mnoha škol 

dotace Evropské unie k tomu, aby přebudovala „tradiční“ školní knihovnu v moderně a funkčně 

vybavené Školní informační centrum (dále jen ŠIC), které je na škole v provozu už čtvrtým rokem. 

Jeho správu zabezpečuje profesionální knihovník, který připravuje besedy, knihovnické lekce a 

volnočasové aktivity. Knihovník je zároveň metodikem čtenářské gramotnosti, sleduje novinky v této 

oblasti, seznamuje s nimi pedagogy a vytváří materiály do hodin literární výchovy. 

ŠIC je vybaveno variabilním nábytkem, umožňujícímdispozičně měnit prostor podle aktuální 

potřeby,je tady veškerá multimediální technika včetně interaktivní tabule. Aby měli žáci, rodiče, 

pedagogové, ale i široká veřejnost přehled o tom, jaké služby knihovna poskytuje, má ŠIC na 

webových stránkách školy www.zsprovaznicka.cz v menu svou sekci, kde je možné procházet si 

aktuality, archiv akcí a mimo jiné nakouknout do on-line katalogu obsahujícího seznam všech titulů 

dostupných v knihovně. Informační centrum má rovněž své vlastní logo, které mu vymysleli žáci 

k prvním narozeninám.V ŠIC probíhá nejen výuka, ale tráví se zde i přestávky, volný čas v odpoledních 

hodinách a o prázdninách, a jednou za rok také noc.  

Od ledna 2012 rozšířilo ŠIC své služby o otevřený klub „FreeCoolIn“, jež má za cíl přilákat do 

knihovny v odpoledních hodinách také dospívající mládež trávící volný čas bezcílným potulováním po 

ulicích. Každý zde pro sebe nachází možnost, jak trávit volný čas. Možností je hned několik: stolní 

tenis a fotbal, stolní hry, počítače, četba a samozřejmě akce zaměřené svým obsahem na teenagery 

(besedy o kosmetice, o graffiti aj.).  Uzpůsobena jejich potřebám je i provozní doba, která přesahuje 

do pozdních večerních hodin. 

 

A co si o ŠIC myslí žáci? 

 

„ŠIC neboli naše Školní informační centrum bylo aktivní i o letních prázdninách. Paní ,,ŠICová“(tak se 

jí mezi námi říká) si pro nás připravila týdenní cestování. Byli jsme ve Španělsku, Indii, Itálii a 

Švédsku…Vyrobili jsme si různé suvenýry. A místo toho, abychom se nudili doma, tak jsme si to užili a 

něco malého donesli domů ☺Poznali jsme nové kamarády a nebo jsme tam byli s kamarády, co jsme 

znali.“ 

Filip Šulák, 7.B 
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