
 

Plán činnosti školskej knižnice na školský rok 2021/2022 

1. Plán činnosti školskej knižnice vychádza: 

- z požiadavky Sprievodcu školským rokom pre školský rok 2021/2022 

- 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 

- všetky plánované aktivity sa prispôsobujú protiepidemiologickým opatreniami 

 

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. Eliška Slížová  – koordinátor čitateľskej gramotnosti II. stupeň 

vedúci MZ a PK  

dobrovoľníci z radov pedagogických zamestnancov 

vedenie školy 

 

8. Hlavné ciele na školský rok 2021/2022 

a. Zaradiť knihy cudzojazyčnej knižnice pod školskú knižnicu (úloha z predchádzajúceho školského roka) 

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. Rozvoj kultúry čítania ako trvalej osobnej kompetencie žiakov 

g. Návšteva Novohradskej knižnice v Lučenci 

h. Aktívne využívanie priestoru centrálnej oddychovej zóny a školskej knižnice v rámci otváracích hodín 

školskej knižnice, vyučovacích predmetov, realizácie projektov, či činnosti ŠKD 

 

 

 



 

9. Zabezpečenie otváracích hodín školskej knižnice 

 7:30-7:50 9:40-9:55 11:00-11:30 

Pondelok 
TRNKOVÁ 
ANDERLE 

MOLNÁROVÁ  

Utorok 
LENHARTOVÁ 

KAMENSKÁ 
DANKOVÁ  

Streda 
MÉSZÁROSOVÁ 

FUNGÁČOVÁ 
VAVRÍKOVÁ MESZÁROSOVÁ 

Štvrtok  
PORTELEKYOVÁ-

MAJOROVÁ 
 

Piatok 
BALÁZSOVÁ 

BRNOVÁ 
HAŠKOVÁ 

KARÁSEKOVÁ 
 

 

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 

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: „Odborné vedenie školskej knižnice“ – MPC BB, vzdelávania ukončené; 

d. vytváranie ďalších vhodných podmienok na činnosť školskej knižnice 

e. Realizácia aktualizačného vzdelávania Zlepšenie čitateľskej gramotnosti u žiakov prvého stupňa 

prostredníctvom Montessori Čitateľských vrecúšok – tvorca a lektor programu aktualizačného 

vzdelávania PaedDr. S. Tokárová PhD., T: 11/2021 

 

 

10. Harmonogram aktivít školskej knižnice na školský rok 2021/2022 

          SEPTEMBER 

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

 Timravina Studnička – triedne kolá recitačnej súťaže (pôvodná slovenská próza) 

 Učíme sa písať básne – vlastná tvorba básní na ľubovoľnú tému 

 Literárny Lučenec- vlastná tvorba žiakov 

 Literárna Senica L. Novomeského – autorská literárna súťaž 

 

OKTÓBER 

 Ilustrácia k vlastnej tvorbe – žiaci svojou odkontrolovanú vlastnú tvorbu z mesiaca september dotvoria 
vhodnou ilustráciou vystihujúcou myšlienku – práce umiestnené na literárnej nástenke 

 Učíme sa písať Haiku – vlastná tvorba básní Haiku 

 Literárna súťaž Rozprávková Žilina – vlastná rozprávková tvorba 

 Olympiáda zo SJL 

 Návšteva Novohradskej knižnice – informačná príprava, zoznámenie s chodom knižnice, registrácia, 
vypožičanie kníh – žiaci 5. ročníka 

 Medzinárodný deň školských knižníc spojený so slávnostným prestrihnutím pásky na centrálnej oddychovej 

zóne 

 Záložka do knihy spája slovenské školy 

 Aktivity pri príležitosti Mesiaca úcty k starším - rozhlasová relácia 

 

NOVEMBER 

 Čitateľská dielňa – literárne popoludnie – zhotovenie vlastnej knihy (ŠKD) 



 Učíme sa písať cinquain – vlastná tvorba básní – história postup tvorby 

 Popoludnie s poéziou – rozbor básní, recitácia v ponímaní žiakov 

 Čítame spoločnú knihu 5. – 7. ročník – Najhorší učitelia na svete (David Walliams) 

 Vianoce prežité v knihách rôznych autorov – z prečítaných kníh vybrať časť, v ktorej sa píše o Vianociach 

a dej spracovať na poster 

 Začiatok pravidelnej činnosti školskej knižnice 

 

DECEMBER 

 Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenskej povesti - príprava súťaže 

 Učíme sa písať kaligram 

 Čítame spoločné vianočné rozprávky – 5.-9.ročník 

 Prezentácia žiackych posterov z novembrovej čitateľskej aktivity s tematikou zimy  a Vianoc – výstava 

odprezentovaných prác – centrálna oddychová zóna 

 Tradície Mikuláša a Lucie, Vianoce – zvyky a tradície  

JANUÁR 

 Moja obľúbená kniha – beseda o obľúbenej knihe, žiaci predstavia svoju knihu a porozprávajú obsah 

 Karneval literárnych postáv – žiaci prezlečení do masiek, predstavujú hlavné postavy z jednotlivých 

literárnych diel 

 Šaliansky Maťko – školské kolo 

 Práca s čitateľskými vrecúškami Montessori 

           FEBRUÁR 

 Riaditeľská previerka žiakov 9. ročníka z čitateľskej gramotnosti 

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

 Dramatizované čítanie – starší čítajú mladším 

 Tvorba vlastného príbehu – rozvoj fantázie, predstavivosti, slovnej zásoby; 

 Tvorba knihy – ilustrácia 

 Deň materinského jazyka – aktivity spojené s jazykom a zvykmi iných národností 

 Učíme sa prebásňovať – učíme sa napísať jednoduchý literárny útvar vo veršovanej podobe 

 Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 

 Sv. Valentín – vlastná tvorba, valentínske odkazy (odkazy zamilovaných v poetických a prozaických 

literárnych dielach) 

 26.ročník celoslovenskej literárnej súťaže Dúha 2021/2022 

MAREC 

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

knihách, návšteva knižnice – Hľadanie názvu knihy, spoznávanie nových a starých kníh, vzorové čítanie 

pedagógov 

 Rozprávkový týždeň – práca s rozprávkou – ľubovolné spracovanie rozprávky 

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

          APRÍL 

 Vynášanie Moreny – literárno – dramatické pásmo 

 Veľkonočné tradície – rozhlasové vysielanie 

 Literárny Kežmarok 2022 – celoslovenská literárna súťaž 

 Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe 

 Návšteva divadelného predstavenia podľa ponuky Zvolen, Banská Bystrica 

 Najkrajší list – súťaž Slovenskej pošty 

 

MÁJ 

 Deň matiek – tvorivé písanie básní 

 Stavanie mája – literárne a hudobné pásmo 

 Literárna exkurzia do Banskej Štiavnice 

 



JÚN 

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

 Vyhodnotenie činnosti koordinátora čitateľskej gramotnosti, Z: PaedDr. I. Balázsová, Mgr. E. Slížová 

 Deň detí – trieda baví triedu – dramatické hry 

 Deti čítajú deťom – rozprávkové predpoludnie pre deti z MŠ 

 Čitateľský maratón – číta celá škola 

 Porovnávanie sfilmovaného literárneho diela s literárnym originálom 

 

11. Iné aktivity  

- Priebežne si jednotlivé triedy zakladajú triedne knižnice na I. a II. stupni (I. stupeň využíva oddychové kúty 

aj na realizáciu netradičných hodín čítania a pod.) 

- Realizácia triednych recitačných besiedok pre rodičov a učiteľov spojených s inými druhmi umenia (tanec, 

spev, hra na hudobný nástroj) 

- Realizácia doučovania Spolu múdrejší  

- Realizácia doučovaní  zameraných na prípravu žiakov na T5, T9, dobratie a upevnenie učiva  

- Priebežne návšteva Novohradskej knižnice – všetky ročníky 

- Vypracovanie aktuálneho zoznamu kníh pre potreby zakúpenia do školskej knižnice Z: Mgr. Mészárosová, 

Mgr. Portelekyová 

 

12. Prezentácia žiackych prác v centrálnej oddychovej zóne: 

December 2021 – výstava posterov žiakov II. stupňa Vianoce prežité v knihách rôznych autorov Z: Mgr. E. 

Slížová 

Apríl 2022 – výstava posterov žiakov I. stupňa z aktivít Marec mesiac knihy Z: PaedDr. I. Balázsová, Mgr. Z. 

Mészárosová  

 

13. 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. Zodpovední: vedúci MZ a PK 

Informácie  sumarizujú jednotlivé PK a MZ, zverejňuje ich Mgr. Gabriela Aláčová. 

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 
PaedDr. Ildikó Balázsová, koordinátorka čitateľskej gramotnosti I. stupeň 
Mgr. Mária Tkáčová, koordinátorka čitateľskej gramotnosti II. stupeň 
 

Prejednané na pedagogickej rade 20.10.2021 

Platnosť od 22.10.2021 

 

 

       Mgr. Gabriela Aláčová 

             riaditeľka školy 

 

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

