Závěrečná zpráva
žákovské knihovny za
školní rok 2017/2018
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I.

Úvod

Žákovská knihovna v letošním školním roce byla žákům k dispozici ve
dvou dnech, a to v pondělí a ve středu vždy v době velké přestávky.
Poskytovala vypůjčování nejen knižních titulů, ale také sloužila žákům jako
místo pro nastudování potřebných informací k vypracování referátů či
tematicky různě zaměřených projektů. Spousta žáků zde také trávila svůj volný
čas o velké přestávce.

II.

Nové knihy

Během roku došlo k zakoupení nových knih, jak dětských knih pro ty
nejmenší, tak odborné literatury pro žáky II. stupně (viz seznam nových knih).
Zároveň byla vyhlášená sbírka knih s názvem „Daruj knihu 2017/2018˝, kdy
žáci naší školy mohli přinést vlastní knihy z domu, které chtěli školní knihovně
věnovat. Akce měla slabší odezvu, důvodem bylo také zřizování třídních
knihovniček, kdy žáci své knihy věnovali své třídě a knihy tak s třídou
cestovaly i při postupu do vyššího ročníků.

Nové knihy v žákovské knihovně:
Oblasti literatury

Přírůstek za rok 2017/2018

Daruj knihu 2017/2018

3

Nově zakoupená beletrie

30

Nově zakoupené slovníky a
slovníkové příručky

0

Nově zakoupené
encyklopedie

0

Celkem

III. Výpůjčky:
Období

Počet výpůjček

Počet žáků

11. 10. – 24. 1.
2017/2018

112 knih

41 žákům

19. 2. – 28. 5. 2014

65 knih

40 žákům

Celkem

177 knih

81

ákům

Největší čtenáři naší školy

IV.

Každoročně se dvakrát do roka vyhlašuje Největší čtenář naší školy
v kategorii tříd, a to vždy na konci I. pololetí a v závěru školního roku. Letošní
výsledky jsou následující:
Kategorie tříd za I. pololetí:
Umístění

Třída

1. místo

3. A

2. místo

5. B

3. místo

4. A

Kategorie tříd za II. pololetí:
Umístění

Třída

1. místo

3. A

2. místo

5. A

3. místo

4. A

V. Hodnocení šk. roku 2017/2018

+
▪ snaha o pravidelné doplňování knižního fondu
▪ technické vybavení (počítač, internet)
▪ možnost využití prostoru k nastudování potřebných informací

▪ trvale převažující vyšší návštěvnost žáků z I. stupně

V Bohumíně 31. srpna 2018

Mgr. Michaela Tomicová
správkyně žákovské knihovny

