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11. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová : 

funkcia školskej knižnice vo výchovno-vzdelávacom procese, služby školskej knižnice, interiér 

školskej knižnice, informačná výchova, mestská knižnica 

 

krátka anotácia : 

Členovia pedagogického klubu vyhodnotili úroveň školskej knižnice v SOŠT /priestory, personálne 

zabezpečenie, služby knižnice/. Riešili úlohy knižnice a analyzovali informačnú výučbu v školskej 

knižnici, ktorú porovnávali s výučbou v mestskej knižnici 

 

http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.sosthc.edupage.org/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Členovia PK diskutovali na tieto témy : 

 

      1. Úlohy školskej knižnice 

      - všeobecné otázky šk. knižnice 

      - podpora čítania, sebavzdelávania, kreativity 

      - využívanie knižníc po  celý život 

      - propagovanie zdrojov služieb školskej knižnice 

      - organizácia rôznych aktivít 

      -  miesto určené pre vyučovanie a vzdelávanie 

      - miesto určené pre kultúrne aktivity, voľnočasové aktivity 

      - spolupráca školskej knižnice s verejnými knižnicami 

 

 

      2.  Školská knižnica v SOŠT 

Členovia PK poukázali na možnosti vylepšenia priestorov knižnice: 

     -  modernizácia / police určené pre knižničný fond 

     - vytvorenie zón / študovňa s PC, oddychový kútik, priestor na odkladanie osobných vecí,    

        pracovná zóna pre knihovníka, zóna pre vyučovacie aktivity / 

 

 

      3.Kniźničný fond 

Pedagógovia v diskusii uvádzali návrhy na doplnenie knižničného fondu – beletria, odborné 

dokumenty s ohľadom na študijné zameranie žiakov 

   

 

     4.Služby knižnice 

     - prezenčné výpožičky 

     - konzultačné služby 

     - informačná výchova 

     - príprava dokumentov, informácií pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu 

     - organizovanie besied, kultúrnych podujatí 

     

 

    5. Informačná výchova v mestskej knižnici 

    Vyučujúci  SJL prítomných  informovali o realizácii informačnej výchovy v MK v HC v mesiaci  

    november, s možnosťou ˇzapísať sa do knižnice ako jej člen. Táto hodina je určená žiakom  

    I. ročníka. /Knižnice a práca s informáciami – téma sa nachádza v učebných osnovách/. 

    Návšteva mestskej knižnice býva oživená rôznymi tvorivými úlohami, súťažami, ktoré si pre 

    Žiakov pripravia  zamestnanci knižnice – knihovníčky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

 Prítomní skonštatovali a upozornili na možnosti vylepšenia, ktoré sa týkajú : 

- interiéru 

- využívania priestorov školskej knižnice na výučbu 

- dopĺňanie knižničného fondu a fondu dokumentov 

- uvádzali návrhy na rôzne podujatia, ktoré by boli realizované školskou knižnicou 

 

Cieľom návrhov a pripomienok bolo aby sa rozvíjal a podporoval u žiakov návyk a radosť z čítania, 

učenia  a využívania knižníc po celý ich život. 

 

 
14. Vypracoval (meno, priezvisko) Martina Ráciková, Mgr. 

15. Dátum 18.11.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Martina Ráciková, Mgr. 

18. Dátum 18.11.2021 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prioritná os: Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Prijímateľ: Trnavský samosprávny kraj 

Názov projektu: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom 

samosprávnom kraji 1 

Kód ITMS projektu: 312011AGY4 

Názov pedagogického klubu: Pedagogický klub učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov – 

bez písomného výstupu 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec, 

učebňa č. 2 

Dátum konania stretnutia:  18.11.2021 

Trvanie stretnutia:       od 14,15 hod. do 16,15 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Martina Ráciková, Mgr.  SOŠT Hlohovec 

2. Martin Krupa, Mgr.  SOŠT Hlohovec 

3. Lucia Chochlíková, Mgr.  SOŠT Hlohovec 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

 


