
 

Plán činnosti školskej knižnice na školský rok 2019/2020 

1. Plán činnosti školskej knižnice vychádza: 

- z požiadavky POP pre školský rok 2019/2020 

- z požiadaviek iŠkVP  

- z plnenia odborných knihovníckych štandardov 

- z právnych predpisov, vrátane zákona o knižniciach 

- z potrieb činnosti školskej knižnice, požiadaviek koordinátorov čitateľskej gramotnosti, metodických 

orgánov I. a II. stupňa   

- zo správ MZ a PK 

- z potrieb rozvoja čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania u detí a mládeže 

- z voľno časových aktivít žiakov 

- z požiadaviek na vzdelávanie žiakov a rozvoja ich osobnosti 

 

2. Činnosť školskej knižnice riadia nasledovné interné predpisy: 

Interná smernica č. 7/2017 – Štatút školskej knižnice ZŠ M. R. Štefánika Lučenec 
Interná smernica č. 8/2017 – Knižný a výpožičný poriadok školskej knižnice ZŠ M.R. Štefánika Lučenec 
 

3. Súčasťou plánu školskej knižnice je aj jeho  hodnotenie 

4. Školská knižnica je priestor na realizáciu vyučovacích hodín, aktivít 

5. Školská knižnica spolupracuje s Novohradskou knižnicou Lučenec, autormi diel 

6. V rámci činnosti školskej knižnice sa využívajú automatizované knižnično – informačné služby 

z projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 

 

7. Personálne zabezpečenie činnosti školskej knižnice 

Školský knihovník: Mgr. Zuzana Mészárosová 

Zástupca školského knihovníka za II. stupeň: Mgr. Miriam Portelekyová 

PaedDr. Ildikó Balázsová – koordinátor čitateľskej gramotnosti I. stupeň 

Mgr. Miriam Portelekyová – koordinátor čitateľskej gramotnosti II. stupeň 

vedúci MZ a PK  

dobrovoľníci z radov pedagogických zamestnancov 

vedenie školy 

 

8. Hlavné ciele na školský rok 2019/2020 

a. Zaradiť knihy cudzojazyčnej knižnice pod školskú knižnicu 

b. Podporovať žiakov v umeleckom prednese 

c. Podporovať žiakov v realizácii dramatických foriem 

d. Podporovať žiakov v literárnej tvorivosti 

e. Rozvoj prezentačných zručností žiakov 

f. Organizovať besedy so spisovateľmi 

g. Návšteva Novohradskej knižnice v Lučenci 

 

 

 

 

 



9. Zabezpečenie otváracích hodín školskej knižnice 

 

 

Riaditeľstvo školy zabezpečuje: 

1. vytváranie vhodných podmienok súvisiacich s činnosťou školskej knižnice 

2. zabezpečenie dopĺňania knižného fondu podľa požiadaviek koordinátorov čitateľskej gramotnosti, 

MO, školského knihovníka 

- v školskom roku 20019/2020 – detská literatúra a literatúra pre mládež, literatúra s tematikou SNP, 

literatúra s tematikou regionálnej histórie; 

3. zabezpečenie materiálno – technických podmienok pre činnosť školskej knižnice 

a. Odmeňovanie zamestnancov vykonávajúcich činnosť v školskej knižnici (odmena, knižný dar) 

b. legislatívne zabezpečenie chodu školskej knižnice, podávanie štatistických výkazov 

c. podpora vzdelávania školského knihovníka Mgr. Z. Mészárosovej, Mgr. M.Portelekyovej v rámci 

kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie „Odborné vedenie školskej knižnice“ – MPC 

BB, vzdelávania ukončené; 

d. vytváranie ďalších vhodných podmienok na činnosť školskej knižnice 

 

10. Harmonogram aktivít školskej knižnice na školský rok 2019/2020 

          SEPTEMBER 

 Prihlasovanie nových členov do školskej knižnice, oboznamovanie sa s knižničným a výpožičným 
poriadkom, s ponukou kníh 

 Záložka do knihy spája školy- nadviazanie kontaktov s inými slovenskými a českými školami 

 Timravina Studnička – školské kolo recitačnej súťaže (pôvodná slovenská próza) 

 Timravin chodníček 

 Literárny Lučenec- vlastná tvorba žiakov 

 Čitateľský maratón- pre žiakov 5. ročníka, zameraný na hlasné čítanie s   porozumením  

 Návšteva Novohradskej knižnice V.A, V.B, V.C, návšteva podujatia Rozprávkové šantenie s M. 
Ďuríčkovou 

 Estetizácia čitateľského kútika 

 Beseda so slovenským spisovateľom a hudobníkom B. Jobusom 
 

OKTÓBER 

 Aktivity spojené s Medzinárodným dňom knižníc – tematika venovaná 145. výročiu J.G.Tajovskému  - 

rôzne stanovištia zamerané na čitateľskú gramotnosť 

 Aktivity spojené s výročím významného slovenského autora J.G. Tajovského 

 Čitateľský maratón 

 ObK Timravina studnička 

 Záložka do knihy spája slovenské školy 

 Scénické čítanie s E. Sadílekovou – žiaci I.stupňa 

 Tvorivá dielňa Farebná jeseň 

 7.30 hod. - 7.50 hod. 9.40 hod. - 9.55 hod. 11.00 hod.- 11.40 hod. 

Pondelok Mgr. Lenhartová  

Mgr. Polomský 

PaedDr. Tokárová, PhD.  

Utorok Mgr. Borošová Mgr. Gerátová  

Streda Mgr. Tkáčová Mgr. Tuhárska  

Štvrtok Mgr. Kleja   

Mgr.Anderle 

Mgr. Karáseková   

Mgr. Fungáčová 

 

Piatok Mgr. Portelekyová Mgr. Hašková Mgr. Mészárosová 



 Aktivity pri príležitosti Mesiaca úcty k starším – vystúpenia, rozhlasová relácia 

 

NOVEMBER 

 Olympiáda SJL – ústna časť 

 Olympiáda CUJ – ústna časť 

 Príprava žiakov 5. ročníka na Testovanie 5 

 Projektová činnosť na hodinách CUJ – čítanie cudzojazyčnej literatúry 

 Práca s triedou v knižnici zameraná na projektovú činnosť v 6. a 8.ročníku 

 Čitateľská dielňa – literárne popoludnie s rodičmi – spoločné čítanie rodičov a detí v ŠKD 

 Návšteva Novohradskej knižnice – beseda so spisovateľom J. Belanom (I.stupeň) 

 

DECEMBER 

 Výnimočné Vianoce – literárna súťaž 

 Šaliansky Maťko – školské kolo recitačnej súťaže (slovenská povesť) 

 Divadelné predstavenie Anna Franková DJGT Zvolen- 8. ročník 

 Práca so slovníkmi, vyhľadávanie slovenských povestí 

 Vianoce – zvyky a tradície – práca s knihami s vianočnou tematikou, rozhlasová relácia 

 Práca s triedou v knižnici zameraná na projektovú činnosť v 9. ročníku – poézia 

 

JANUÁR 

 Implementácia myšlienky knihobúdok- Požičaj si knihu a vráť ju 

 Práca s triedou v knižnici zameraná na projektovú činnosť v 8. ročníku – Malý princ 

 Práca s triedou v knižnici zameraná na projektovú činnosť v 6. ročníku –  báje a bájky 
 

           FEBRUÁR 

 Riaditeľská previerka žiakov 9. ročníka z čitateľskej gramotnosti 

 Netradičné hodiny literatúry v školskej knižnici- umelecký prednes, čítame si navzájom 

 Projektová  a kooperatívna činnosť – hodiny CUJ zamerané na čítanie cudzojazyčnej literatúry 

 Sv. Valentín – vlastná tvorba (I.stupeň) 

 24.ročník celoslovenskej literárnej súťaže Dúha 2019/20 

 Práca s triedou v knižnici zameraná na projektovú činnosť v 8. ročníku –  vedecko –  fantastická 
literatúra 

 Práca s triedou v knižnici zameraná na projektovú činnosť v 9.  ročníku  –  vedecko –  fantastická 
literatúra, dobrodružná literatúra 
 

MAREC 

 Príprava žiakov 9. ročníka na T9 - 2019 

 Mesiac knihy  -  aktivity zamerané na čítanie s porozumením, výstavky detských kníh, besedy o 
prečítaných knihách 

 Vyučovacie hodiny literatúry realizované v šk. knižnici- besedy a diskusie o prečítaných knihách 

 Popoludnie s poéziou –  prezentácia vlastnej tvorby, rozbor básni, diskusia o literárnych dielach, 
hlasné čítanie, prednes 

 Rozprávkový týždeň 

 Hviezdoslavov Kubín – školské kolo v prednese prózy a poézie (slovenskí a zahraniční autori) 

 Implementácia myšlienky knihobúdok – Požičaj si knihu a vráť ju 
 

          APRÍL 

 Hodžov novinový článok  

 Milujeme poéziu  –  rozbory vonkajšej a vnútornej kompozície obľúbených básní žiakov, vyjadrenie 
ich myšlienok a pocitov 

 Vynášanie Moreny – literárno – dramatické pásmo 



 Veľkonočné tradície – rozhlasové vysielanie 

 Literárny Kežmarok 2020 
 

MÁJ 
 

 Hodiny tvorivého písania  

 Dramatizácia – pre žiakov 5. ročníka – dramatizácia lit. diel – divadlo 

 Deň matiek – tvorivé písanie básní, vystúpenie žiakov s kultúrnym programom v ŠKD 

 Práca s triedou v knižnici zameraná na projektovú činnosť v 6., 7., 8.  a 9. ročníku  

 Implementácia myšlienky knihobúdok – Požičaj si knihu a vráť ju 

 Stavanie mája 
 

JÚN 

 Besedy s autormi detskej literatúry (napr. - H. Košková) 

 Vyhodnotenie činnosti školskej knižnice, Z: Mgr. Z. Mészárosová, Mgr. Miriam Portelekyová 

 Práca s triedou v knižnici zameraná na projektovú činnosť v 9. ročníku – W. Shakespeare 

 Kompletizácia knižného fondu 

 Deň detí – Trieda baví triedu – dramatické hry 

 Deti čítajú deťom – rozprávkové predpoludnie pre deti z MŠ 

 

11. Informovanie prostredníctvom webovej stránky 
Na stránke www.zsstefanikalc.edupage.org v časti Školská knižnica sú zverejňované informácie o legislatíve, 
otváracích hodinách, aktivitách a realizovaných  projektoch. Informácie  sumarizujú jednotlivé PK a MZ, 
zverejňuje ich Mgr. Gabriela Aláčová. 
 

12. Estetizácia čitateľského kútika 

9/2019--    Mgr. M. Portelekyová, Mgr. E. Slížová 
10/2019 –  Mgr. R. Tuhárska 
11/2019 – Mgr. A. Gerátová  
12/2019 – PaedDr. S. Tokárová PhD. 
1/2020 – Mgr. A. Lenhartová 
2/2020 –   Mgr. P. Anderle 
3/2020 –   Mgr. D. Trnková 
4/2020–   Mgr. P. Kleja 
5/2020 –   Mgr. M. Tkáčová  
6/2020  – Mgr. S. Polomský 
 
Materiál na estetizáciu čitateľského kútika poskytnú všetci učitelia priebežne podľa realizácie jednotlivých 

projektov a aktivít zameraných na čitateľskú gramotnosť. 

Plán činnosti školskej knižnice vypracovali: 

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy 
Mgr. Zuzana Mészárosová, školský knihovník 
Mgr. Miriam Portelekyová, zástupkyňa činnosti školskej knižnice pre II.stupeň 
 

Prejednané na pedagogickej rade 23.10.2019 

Platnosť od 24.10.2019 

 

       Mgr. Gabriela Aláčová 

             riaditeľka školy 

http://www.zsstefanikalc.edupage.org/

