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Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu školních knihoven v regionu Praha 

1 – 5. Práce je členěna do tří kapitol, v úvodní kapitole je definován pojem školní knihovna 

a  vymezen  sledovaný  region.  V druhé  části  textu  jsou  představeny  použité  sociologické 

metody a zhodnocena jejich úspěšnost při vlastním průzkumu. Těžiště práce je soustředěno do 

třetí kapitoly, ve které je popsán stav školních knihoven v jednotlivých obvodech sledovaného 

regionu a prostřednictvím grafů a tabulek jsou vyhodnoceny výsledky průzkumu. V závěru 

práce jsou shrnuty poznatky získané v průběhu celého průzkumu. [Autorský abstrakt].
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PŘEDMLUVA

V  bakalářské  práci  se  zabývám  analýzou  současného  stavu  školních  knihoven  na 

základních a středních školách v obvodech Prahy 1 – 5. Téma jsem si vybrala v souvislosti 

s působením  v Národní  pedagogické  knihovně  Komenského  (NPKK).  Knihovna  je  divizí 

Ústavu  pro  informace  ve  vzdělávání  (ÚIV),  který  zpracovává  statistiky  školství  včetně 

školních knihoven. Tyto statistiky jsou založeny na formulářích, které školy 1x ročně vyplní 

a  odešlou  zpět  na  ÚIV.  Pro  průzkum  jsem  zvolila  mimo  formy  dotazníku  také  metody 

telefonického  dotazování  a  osobní  návštěvy,  které  dosud nebyly  ve  statistickém  šetření 

školních  knihoven  uplatněny.  Výsledky  mého  průzkumu  bude  moci  NPKK  v budoucnu 

využít. 

Cílem  práce  je  zjistit,  kolik  škol  provozuje  školní  knihovnu,  jaké  mají  vybavení, 

prostorové možnosti, výpůjční dobu, na jaké úrovni je vzdělání pracovníků knihoven apod. 

Přípravné  práce  jsem zahájila  studiem dostupných  pramenů  o  školních  knihovnách  

a seznámením se s jejich problematikou. Před začátkem vlastního průzkumu jsem si vytvořila 

databázi škol, pro kterou jsem čerpala údaje z Registru škol ÚIV. Pro realizaci průzkumu bylo 

nezbytné vytvořit dotazník, který jsem rozeslala prostřednictvím elektronické pošty na adresy 

škol z mé databáze. Otázky v dotazníku se týkají základních informací o školních knihovnách, 

v budoucnu je lze rozšířit a prohloubit.   

Vzhledem k nízké návratnosti  vyplněných dotazníků jsem odpovědi na otázky začala 

zjišťovat prostřednictvím telefonického dotazování. Tato metoda se ukázala jako účinnější, 

umožnila mi získat většinu dat potřebných k analýze stavu školních knihoven. 

Více  informací  o  činnosti  některých  knihoven  jsem  získala  přímo  při  osobních 

návštěvách. Získané poznatky uvádím v příslušné kapitole bakalářské práce. 

Práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole je definován pojem „školní knihovna“ 

a  vymezen  sledovaný  region  Prahy  1  -  5.  Ve  druhé  kapitole  jsou  představeny  použité 

sociologické metody a zhodnocena jejich úspěšnost při vlastním průzkumu. Vyhodnocením 

výsledků zjišťování se zabývám ve třetí kapitole. Pomocí grafů a tabulek porovnávám stav 

školních  knihoven  základních  a  středních  škol.  Třetí  kapitola  je  dále  členěna  podle 

jednotlivých obvodů Prahy na pět částí, které zkoumají stav školních knihoven základních  
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a středních škol zvlášť. Tyto tzv. podkapitoly obsahují mapy znázorňující rozmístění škol, 

které  se  zúčastnily  mého  průzkumu  ve  vybraných  pražských  obvodech.  Dále  se  věnuji 

knihovnám osobně navštíveným, o nichž jsem získala podrobnější informace včetně fotografií 

interiéru. 

Následuje závěrečné shrnutí výsledků průzkumu, vyplývající z porovnání vytvořených 

tabulek a grafů, zařazených v kapitole tři a v přílohách práce. 

Bakalářská práce má rozsah 61 stran a k textu je připojena příloha o rozsahu 27 stran. 

Citace v textu jsou zapsány metodou označovanou jako tzv. Harvardský systém – pomocí 

prvního  údaje  záznamu  a  data  vydání.  Na prvním místě  je  verzálkami  uvedené  příjmení 

autora,  popř.  název  korporace,  na  místě  druhém pak  rok  vydání  dokumentu.  Údaje  jsou, 

z důvodu přehlednosti  v textu,  uvedeny v hranatých závorkách.  V případě,  že je citovaný 

dokument dílem více autorů, je citován dle příjmení prvního z nich.   

Bibliografické záznamy citovaných zdrojů na konci textu jsou řazeny abecedně a jsou

citovány podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Na závěr bych ráda poděkovala své vedoucí práce PhDr. Anně Stöcklové za cenné rady 

a podnětné připomínky.  Mé poděkování patří také konzultantům Mgr. Ludmile Čumplové, 

Mgr. Alici Koškové a Mgr. Zuzaně Švastové z Národní pedagogické knihovny Komenského 

a všem pracovníkům školních knihoven, kteří mi ochotně poskytli požadované informace. 
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1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍCH KNIHOVEN V REGIONU PRAHA 1-5

Školní knihovna

Pojem  „školní  knihovna“  je  dle  České  terminologické  databáze  knihovnictví  

a  informační  vědy  (dále  jen  TDKIV)   definován  jako  „knihovna  pro  žáky  a  učitele  na  

základní, střední nebo vyšší odborné škole, zřizovaná a udržovaná z rozpočtu školy. Jejím  

hlavním úkolem je informační a dokumentační zabezpečení vyučovacího procesu. Může mít  

dvě samostatné části - knihovnu učitelskou a žákovskou“ [SODOMKOVÁ, 2003].

Školní  knihovny hrají  nezastupitelnou roli  ve vzdělávacím procesu na školách  všech 

úrovní.  Žáci  a  studenti  jejich  prostřednictvím  získávají  základní  dovednosti  v  práci  

s  informacemi,  učitelům  poskytují  materiály  a  prostor  pro  výuku.  Toto  vše  ve  spojení  

s  kulturní  funkcí  knihovny zvyšuje  prestiž  školy a  jak zahraniční  výzkumy dokazují  také 

zlepšuje studijní výsledky žáků [SKIP, 2003].

Existence  školní  knihovny  není  ze  strany  zřizovatele  školy  koordinována,  je  plně  

v kompetenci ředitele školy, jaká knihovna ve škole bude. Z toho vyplývá, že úroveň školních 

knihoven z velké míry závisí na vedení konkrétní školy a je tedy různá. Většinou se jedná  

o neveřejné instituce [MULAČ, 2006].

Hlavní úlohou školní knihovny by mělo být  podporování a prohlubování čtenářských 

návyků od útlého dětství, zvyšování informační a čtenářské gramotnosti, porozumění čtenému 

textu.  Knihovny  pomáhají  učitelům  při  výuce,  učí  čtenáře  efektivně  využívat  nejrůznější 

zdroje  informací,  orientovat  se v nich a dokázat  posoudit  jejich hodnověrnost a  relevanci. 

Knihovna  by  měla  být  nepostradatelným  informačním  centrem  školy,  místem  pro 

komunikaci, setkávání a kulturní vyžití uživatelů.

Důležitá je dostatečná propagace knihovny či informačního centra. V dnešní době hraje 

významnou  roli  vlastní  webová stránka  s  přívětivým uživatelským rozhraním.  K úspěšné 

propagaci  knihovny  neodmyslitelně  patří  také  nejrůznější  zajímavé  akce  a  zapojení  do 

veřejného života ve svém okolí [HAMETOVÁ, 2007].
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1.2 Vymezení sledovaného regionu Praha 1 – 5

Hlavní město Praha je vymezeno jako obec, jako kraj a současně i jako celek sestavený 

z jednotlivých městských částí. Databáze škol Ústavu pro informace ve vzdělávání, ze které 

jsem čerpala, rozděluje Prahu podle normalizované klasifikace územních celků pro statistické 

účely Evropské Unie (NUTS).  ÚIV podle této klasifikace rozděluje Prahu na 10 městských 

obvodů podle již neplatného zákona č. 36/1960 Sb. Členění na nové správní obvody, kterých 

je v Praze 22, je ve statistikách také uvedeno, ale zatím podle něj nelze vyhledávat. Vyhláška 

č. 564/2002 Sb. vymezuje území obvodů Prahy 1 – 10 výčtem městských částí hlavního města 

Prahy. Městských částí je v Praze 57, na území Prahy 1 – 5 se nachází 20 městských částí 

[WIKIPEDIA, 2008]. 

OBVODY MĚSTSKÉ ČÁSTI
Praha 1  Praha 1
Praha 2  Praha 2
Praha 3  Praha 3

Praha 4  Praha 4, Praha-Kunratice, Praha 11, Praha-Újezd, Praha-Šeberov, Praha 12, Praha-Libuš

Praha 5
 Praha 5, Praha-Slivenec, Praha 13, Praha-Řeporyje, Praha 16, Praha-Velká Chuchle, Praha-
Lochkov, Praha-Lipence, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín
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2  ZJIŠTĚNÍ SOUČASNÉHO STAVU ŠKOLNÍCH KNIHOVEN 

POMOCÍ SOCIOLOGICKÝCH METOD

Šetření  bylo  provedeno  třemi  sociologickými  metodami  –  pomocí  dotazníku 

zveřejněného  na  webové stránce  NPKK,  dále  prostřednictvím telefonického  dotazování   

a osobní návštěvou vybraných škol. Knihovny navštívené osobně byly vybrány na základě 

odpovědí z dotazníku, informací z webových stránek škol a inspekčních zpráv jednotlivých 

škol. 

2.1 Dotazník

Před vlastním sběrem dat  jsem vytvořila  dotazník,  který  byl  zveřejněný na  webové 

stránce NPKK (viz příloha). Odkaz na tento dotazník spolu s informacemi k výzkumu jsem 

rozeslala  v listopadu 2007 na emailové  adresy z databáze  škol  ÚIV,  která  je  dostupná na 

webových  stránkách  www.uiv.cz.  V databázi  je  možné  vyhledávat  podle  různých  kritérií, 

jednotlivé záznamy obsahují kontaktní údaje na školu, informace o zřizovateli, vyučovaných 

oborech a inspekční zprávy. Aktualizace databáze ÚIV probíhá podle oznámení zřizovatelů 

jednotlivých školských subjektů. Hlavní problém aktuálnosti této databáze spočívá v tom, že 

školy většinou samy od sebe údaje v databázi neaktualizují. Dotazník, který jsem poslala na 

uvedené emailové  adresy,  se  mi  v  mnoha případech vrátil  jako nedoručitelný,  proto jsem 

aktuální kontakty zjišťovala z webových stránek škol a dostupných adresářů. 

Z vyhledaných dat jsem si vytvořila vlastní databázi škol, kterou jsem rozdělila na dvě 

hlavní kategorie podle databáze ÚIV – základní a střední školy. Do skupiny základních škol 

jsem zahrnula i základní školy fungující spolu s mateřskou školou. Mezi střední školy jsem 

zařadila  i  základní  školy kombinované se středními  školami a  střední školy kombinované 

s vyššími odbornými školami. Předpokládám, že školy, které poskytují kombinované druhy 

vzdělávání, mají požadavky na školní knihovnu přizpůsobeny zpravidla starším žákům. 

Dotazník jsem opětovně rozeslala na nově vyhledané kontakty.  Vzhledem k tomu, že 

byl  adresován ředitelům škol nebo na společné emailové adresy typu  info@nazevskoly.cz, 

předpokládala jsem, že bude předán konkrétní osobě k vyřízení (kontakt přímo na pracovníka 

knihovny je  na webových  stránkách školy uveden jen zřídka).  Návratnost  dotazníků  byla 

vyšší než při prvním rozeslání, přesto však nebyla dostačující pro zmapování stavu školních 

knihoven  ve  sledovaném  regionu,  proto  jsem  přistoupila  k telefonickému  kontaktování 

pracovníků knihoven jednotlivých škol (viz 2.2).
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OTÁZKY V DOTAZNÍKU

Dotazník  byl  vytvořen  jako  databáze  SQL a  zveřejněn  na  adrese  Centra  pro  školní 

knihovny,  které  spravuje  NPKK  (www.npkk.cz/csk).  Otázky  byly  formulovány  metodou 

zaškrtávání vhodné odpovědi a většinou byla umožněna i volba otevřené odpovědi jako „Jiná 

možnost“. 

1. Škola má knihovnu:
a) pouze pro učitele
b) odděleně pro žáky a učitele
c) společnou pro učitele i žáky

d) jiná možnost, prosím, uveďte:

Touto  otázkou  jsem  chtěla  zjistit,  jaký  typ  knihoven  se  vyskytuje  nejčastěji  na 

základních a středních školách. 

2. Knihovna je umístěna: 
a) v oddělené místnosti určené pouze pro knihovnu
b) knihy jsou uloženy ve třídách a kabinetech
c) v rámci jednoho kabinetu nebo např. sborovny
d) jiná možnost, prosím, uveďte:

Uvedené možnosti nevymezují všechny možné způsoby umístění knihovny – některé 

školy  skladují  knihy  např.  ve  skříni  na  chodbě.  Nabízené  možnosti  však  představují 

nejčastější varianty umístění knihovny. 

3. Prostory určené pro knihovnu umožňují: 
a) pouze výdej knih
b) prostor ke studiu
c) knihovna má více místností, prosím, uveďte:

Třetí  otázka  souvisí  s druhou  otázkou,  má  specifikovat,  zda  prostorové  možnosti 

knihovny jsou závislé na jejím umístění.

4. Uveďte přibližný počet knih (svazků), které jsou v knihovně k dispozici.

Tento údaj slouží k porovnání nejen základních a středních škol, ale také k sledování 

závislosti  velikosti  fondu  na  počtu  žáků  ve  škole,  umístění  knihovny  a  způsobu 

zpracování fondu.

5. Složení fondu:
a) pouze beletrie
b) beletrie + odborná/naučná literatura
c) jazykové učebnice, pomůcky
d) encyklopedie, slovníky apod.
e) časopisy, uveďte počet titulů:

Otázka pět zkoumá obsahové  složení knihovního fondu.
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6. Zaměstnanec pracující v knihovně má vzdělání:
a) knihovnické VŠ
b) knihovnické SŠ nebo VOŠ
c) rekvalifikační nebo jiný knihovnický kurz
d) pedagogické
e) jiná možnost, prosím, uveďte:

Odborné vzdělání pracovníků knihoven má vliv na kvalitu a rozsah poskytovaných 

služeb.  Rekvalifikační  nebo jiný kurz znamená jakékoliv  školení,  které  se týká  práce  

v knihovně. 

7. Tento zaměstnanec pracuje ve školní knihovně:
a) na plný úvazek
b) na částečný úvazek
c) v rámci svých pedagogických povinností

d) jiná možnost, prosím, uveďte:

Velikost pracovního úvazku knihovníka rovněž souvisí s nabídkou služeb knihovny 

a její výpůjční dobou. 

8. Výpůjční doba knihovny je: 
a) o přestávkách
b) kdykoliv po dohodě s vyučujícím
c) přesně stanovena, prosím, uveďte:

d) jiná možnost, prosím, uveďte:

Vyhodnocení této otázky bude probíhat v souvislosti se vzděláním pracovníka a s jeho 

úvazkem na knihovnu. 

9. Vybavení knihovny:
a) kopírka pro studenty
b) počítače, uveďte počet:
c) počítače s připojením na Internet, uveďte počet:

d) jiné, např. video, uveďte:

Otázka technického vybavení poukazuje na šíři poskytovaných služeb knihovny. 

10. Zpracování a ukládání dat o fondu knihovny: 
a) do počítače - uveďte program nebo používaný systém:
b) do lístkových katalogů
c) pouze papírová evidence - sešit apod.
d) jiná možnost, prosím, uveďte: 

V oblasti  zpracování  fondu  je  zajímavé,  jaké  programy  knihovny  pro  zpracování 

používají a jaká je souvislost mezi velikostí fondu a způsobem jeho zpracování. 
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2.2 Telefonický rozhovor

Vzhledem k tomu, že návratnost dotazníků rozeslaných emailovou poštou nebyla pro 

zmapování  stavu  školních  knihoven  dostačující,  přistoupila  jsem  k telefonickému 

kontaktování pracovníků, kteří jsou ve školách odpovědní za knihovnu. Těmto pracovníkům 

jsem pokládala  stejné  otázky,  jaké  byly  použity  v  dotazníku.  Telefonické  dotazování  mi 

umožnilo hned v začátku hovoru vyloučit  školy,  které knihovnu neprovozují.  Jak jsem ale 

později  zjistila,  některé  tyto  informace  byly  v rozporu  s inspekčními  zprávami  škol  nebo 

statistickými výkazy ÚIV ze září 2007. Při opětovném kontaktování těchto škol s odkazem na 

údaje ze statistiky o školních knihovnách mně bylo sděleno, že soubor knih uložený pouze ve 

skříni nepovažovali při našem prvním rozhovoru za plnohodnotnou knihovnu. 

Metoda telefonického dotazování se ukázala být efektivnější než rozesílání dotazníků, 

neboť touto formou se mi podařilo nashromáždit většinu potřebných dat.

2.3 Osobní návštěvy

Nejúčinnější  metodou  pro  získání  podrobnějších  informací  však  byla  forma  osobní 

návštěvy vybraných knihoven. Navštívené knihovny byly vybrány také s ohledem na jejich 

různorodé zaměření.  Celkem jsem navštívila tři  knihovny základních škol a šest knihoven 

středních  škol  v blízkosti  NPKK,  které  mi  umožnily  přístup  do  knihovny  a  pro  potřeby 

bakalářské práce pořídit fotografie interiéru knihovny.
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3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU

Průzkum byl proveden na všech základních a středních školách v obvodech Prahy 1 - 5, 

které byly v říjnu 2007, kdy probíhal úvodní sběr dat, uvedeny v Registru škol ÚIV. 

Úvodní část třetí kapitoly je členěna dle otázek z dotazníku, jejichž výsledky považuji za 

zajímavé porovnat mezi základními a středními školami. Další podkapitoly jsou členěny dle 

jednotlivých  obvodů Prahy,  ve  kterých  je  popsán  stav  školních  knihoven  na  základních  

a středních školách, které se zúčastnily průzkumu. Součástí popisu jednotlivých obvodů jsou 

i  mapy Prahy,  ve kterých jsou zakresleny školy,  které se zúčastnily průzkumu a pobočky 

Městské knihovny. Snažila jsem se vysledovat, jestli má pobočka Městské knihovny umístěná 

blízko školy vliv na otevírací dobu, složení fondu knihovny nebo vůbec na existenci školní 

knihovny v blízké škole.  

V grafech, kde jsou vyjádřeny procentní hodnoty, je za 100% považováno 59 základních 

a  61  středních  škol,  které  uvedly,  že  školní  knihovnu  mají.  Srovnatelná  velikost  obou 

kategorií je čistě náhodným výsledkem průzkumu, který však umožní v rámci každé otázky 

porovnat situaci na základních a středních školách. 
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že většina základních i středních škol ve sledovaných 

obvodech  má  pro  knihovnu  vyčleněnou  samostatnou  místnost.  Většina  těchto  škol  má 

společnou knihovnu pro učitele i žáky, ale zpravidla mívají učitelé v kabinetech ještě příruční 

knihovny,  které  bývají  evidované  ve  fondu  knihovny  či  v majetku  školy  nebo  nejsou 

evidovány vůbec. Provozování knihovny v samostatné místnosti však neznamená, že je v ní 

vždy k dispozici prostor ke studiu. Pět škol uvedlo, že přestože mají knihovnu v samostatné 

místnosti,  její prostory umožňují pouze výdej knih. Školy,  které uvedly,  že mají knihovnu 

umístěnou jinde, než nabízejí uvedené možnosti, svou odpověď upřesnily takto: knihovna se 

nachází buď ve skladu učebnic, v družině nebo na chodbě školy.

Z grafu vyplývá, že většina knihoven základních škol má lepší prostorové podmínky než 

knihovny středních škol. 

Z výsledků průzkumu však nevyplývá souvislost mezi umístěním knihovny a velikostí 

jejího fondu, jak by se dalo očekávat. V kabinetech, třídách nebo na chodbě jsou umístěny 

i několikatisícové fondy a na jiných školách jsou knihovny s fondy v řádech stovek svazků 

umístěny v samostatné místnosti.
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Srovnání  velikosti  fondů  knihoven  základních  a  středních  škol  přináší  očekávané 

výsledky.  Knihovny  základních  škol  dosahují  v  grafu  vyšších  hodnot  u  menších  fondů, 

zatímco  knihovny středních  škol  mají  i  fondy dvakrát  tak  velké  jako  sledované  základní 

školy.  Velké knihovny,  nad 10 tis.  svazků, se však na středních školách nacházejí  zřídka, 

pouze 14,7% škol uvedlo fondy této velikosti. Největší část školních knihoven středních škol, 

více než ¼ škol, má fond o velikosti 5 – 10 tis. svazků, přesně ¼ má však knihovní fondy 

poměrně malého rozsahu, tj. 1-3 tis. svazků, což je také nejčastější velikost fondů základních 

škol.  Zřizovatelem  všech  9  středních  škol  s největšími  knihovními  fondy  je  kraj,  

u soukromých škol byly zjištěny fondy spíše menšího rozsahu.  
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Z celého  průzkumu  vyplynulo,  že  pouze  2  pracovnice  ve  školních  knihovnách 

sledovaných obvodů mají vysokoškolské knihovnické vzdělání. Jedna pracuje na ZŠ na Praze 

3 a druhá na SŠ na Praze 1. Střední knihovnickou školu má celkem 5 pracovnic,  z toho  

4 vedou knihovnu na Praze 1, která je tímto výsledkem výrazně nadprůměrná. Pracovnice 

s knihovnickým kurzem se nejčastěji  objevují  na Praze 4,  polovina  z nich  vede  knihovnu 

právě v tomto obvodu.  Jiné než pedagogické nebo knihovnické vzdělání se objevuje zejména 

na SŠ, nejčastěji se jedná o ekonomické vzdělání, jedna škola uvedla, že pracovník starající se 

o knihovnu je bohemista a historik. 

Pokud má pracovník starající se o knihovnu pouze pedagogické vzdělání, má knihovnu 

zpravidla  na  starosti  v rámci  svých  pedagogických  povinností,  výjimečně  se  objevuje 

částečný úvazek. Jiné než pedagogické vzdělání naopak značí, že má pracovník knihovnu na 

částečný nebo plný úvazek. 

Fakt,  že  v knihovně  pracuje  vysokoškolsky  vzdělaný  knihovník  automaticky 

neznamená, že se bude jednat o velkou knihovnu vybavenou moderní technikou. Stav školní 

knihovny zpravidla  nezávisí  na jejím knihovníkovi,  ale  na vedení školy,  zejména na jeho 

angažovanosti pro knihovnu a schopnosti sehnat prostředky pro její rozvoj. 

. 
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Výpůjční doba
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Výpůjční doba knihovny úzce souvisí s úvazkem, který má na knihovnu daný pracovník 

určený pracovní smlouvou. Plný úvazek na knihovnu má 23% středních škol, základní pouze 

jedna. Plný úvazek však vždy neznamená otevírací dobu 40 hodin týdně, některé dotazníky 

přinesly rozporuplné výsledky. Zatímco některé školy uvedly jako plný úvazek otevírací dobu 

knihovny 20 – 29,5 hodiny týdně, jiné jako částečný úvazek uváděly 25 – 37,5 hodiny týdně. 

Domnívám se, že otázka úvazku nebyla nekterými respondenty zcela pochopena nebo se např. 

knihovníci s plným úvazkem, po dobu kdy knihovna není otevřená čtenářům, věnují jiným 

činnostem. 

Knihovna je zpravidla otevřená od začátku vyučování nebo po první vyučovací hodině. 

V odpoledních hodinách bývá otevřeno do 15 – 16 hodin, mimořádně déle (tři školy uvedly 

denně do 17 hodin). 

Jak je vidět z grafu, na základních i středních školách je knihovna přístupná nejčastěji 

kdykoliv po dohodě s učitelem, který ji má na starosti nebo o přestávkách. Osm škol uvedlo, 

že má pevně stanovenou otevírací  dobu např.  1x týdně a mimo to zpřístupňuje knihovnu 

žákům kdykoliv po dohodě s vyučujícím. 
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Způsob zpracování knihovního fondu

Přestože  základní  školy  mají  ve  více  než  polovině  knihoven  počítače  (viz  tabulka  

7 v příloze),  převažuje  papírové  zpracování  fondu.  Na středních  školách  je  tomu naopak, 

podíl počítačů v knihovnách středních škol je srovnatelný se základními školami a přitom 

68% středoškolských knihoven zpracovává svůj fond na počítači. 

Z programů,  které  knihovny  používají,  převažuje  Bakalář  (http://www.bakalari.cz/), 

jedná se o program pro kompletní školní administrativu, který vlastní většina škol. Program 

eviduje  žáky  a  učitele,  upravuje  tiskové  výstupy  vysvědčení,  rozvrh,  rozpočet  školy, 

umožňuje  rodičům  přístup  ke  studijním  výsledkům  svých  dětí  atd.  Modul  „Knihovna“ 

zahrnuje  klasickou  evidenci  knih,  vyhledávací  systém  a  výpůjční  agendu  napojenou  na 

databázi žáků a zaměstnanců školy. Program Bakalář používá 62,5% knihoven základních  

a 41,2% knihoven středních škol (z 16 knihoven základních a 34 knihoven středních škol, 

které uvedly, že svůj fond zpracovávají na počítači). 

Specializovaný  knihovní  systém  nabízí  firma  KP-SYS  (http://www.kpsys.cz/),  která 

spolupracuje s firmou Bakaláři. KP-SYS nabízí školám, které používají Bakaláře na evidenci 

žáků, výraznou slevu při instalaci jejich knihovního systému. Díky této spolupráci je knihovní 

systém KP-Win napojen na databázi žáků a učitelů programu Bakalář. Systém umožňuje např. 

stahování katalogizačních záznamů z profesionálních knihoven, vystavení  katalogu na web

a zajištění vyhledávání a rezervování knih přes Internet. Tento systém není instalován v žádné 

knihovně  základní  školy,  které  se  zúčastnily  průzkumu,  ale  používá  ho  11,8% knihoven 

středních škol. 
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A = papírová evidence v sešitě     C = seznam v počítači (nejčastěji v MS Excel)
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Integrovaný knihovní systém Clavius (http://clavius.cz/) je univerzální knihovní systém, 

který  řeší  všechny činnosti  týkající  se  evidence,  katalogizace  a sledování  výpůjček  všech 

dokumentů,  které  se  běžně  v knihovnách  nacházejí.  Pro evidenci  výpůjček  je  využitá 

technologie čárového kódu. Licence systému pro školy má stejné vlastnosti jako standardní 

verze  systému  a je  nastavená  pro školní  knihovny.  Příkladem  je  evidence  třídy,  kterou 

žák/student navštěvuje a nebo zohlednění školního roku ve výpůjčním protokolu. Knihovní 

systém Clavius využívají 2 knihovny základních a 3 knihovny středních škol. 

Knihovní systém Lanius (http://www.lanius.cz/) je starší verzí výše popsaného systému 

Clavius, využívá ho 1 knihovna základní školy a 4 knihovny středních škol.

Jako další programy pro evidenci knih školní knihovny byly uvedeny dva systémy pro 

celkovou  školní  agendu  -  SAS  (http://www.mp-soft.cz/)  a  DM  Evidence 

(http://www.dmsoftware.cz/), které nabízejí také modul Knihovna. SAS používají 2 střední 

školy a DM Evidenci 1 základní škola (systém je určen pouze pro základní školy). 

Malé knihovní systémy GEvi a DASAT používají 2 střední školy,  ostatní školy mají 

vlastní program, zpravidla vyvinutý informatikem dané školy. Takový způsob není ojedinělý, 

využívá ho 5 knihoven středních škol a 2 knihovny základních škol. 1

Následující  graf  porovnává  souvislost  mezi  velikostí  fondu  a  způsobem zpracování 

fondu, zahrnuty jsou základní i střední školy.

1 Informace o knihovních systémech pocházejí z výše uvedených webových stránek jednotlivých firem. 
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Výše uvedený graf ukazuje na vybavenost knihoven počítači. Z průzkumu vyplynulo, že 

malé počty počítačů jsou dány zpravidla existencí počítačových učeben, které jsou ve školách 

stále více volně přístupné nebo poukazují na to, že většinu knihoven spravují učitelé, kteří 

zpracovávají fond na počítači ve svém kabinetě. 

Součástí  vybavení  školy  jsou  i  kopírovací  stroje,  které  bývají  často  umístěny  na 

chodbách školy, proto není zapotřebí kopírky přímo ve školní knihovně. Poměrně překvapivé 

však byly informace o přítomnosti  televize a videa i v menších knihovnách na základních 

školách. 
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3.1 Stav školních knihoven v obvodu Prahy 1

 

3.1.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHY 1

Na Praze 1 se podle údajů z databáze ÚIV nachází 8 základních škol, z toho 1 základní 

škola kombinovaná s mateřskou školou. Zřizovatelem těchto škol je většinou obec, dvě školy 

mají církevního zřizovatele. 

Z celkového počtu 8 ZŠ na Praze 1 odpovědělo na dotazník 5 škol (tj. 62,5%), z toho 

4 školy provozují školní knihovnu. Z celkového počtu všech ZŠ na Praze 1 (započítány jsou 

i školy,  které neodpověděly na dotazník) vlastní školní knihovnu minimálně 50% škol. Ze 

ZŠ - má knihovnu
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ZŠ - má knihovnu

1) ZŠ sv. Voršily v Praze, Ostrovní 9
2) ZŠ Brána jazyků, Mikulandská 5
3) ZŠ Uhelný trh, Uhelný trh 4
4) ZŠ, nám. Curieových 2

ZŠ - nemá knihovnu

5) ZŠ, Vodičkova 22

SŠ – má knihovnu

6) Gymnázium, Josefská 7
7) SPŠ a VOŠ grafická, Hellichova 22
8) Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3
9) Střední zdravotnická škola a VOŠ 

zdravotnická, Alšovo nábřeží 6

10) Gymnázium Jana Palacha s.r.o., 
Pštrossova 13/203

11) Masarykova střední škola chemická, 
Křemencova 12

12) Akademické gymnázium, Štěpánská 
22/614

13) SPŠ a VOŠ stavební, Dušní 17
14) Obchodní akademie, Dušní 7
15) SPŠ a VOŠ dopravní, Masná 18
16) ZŠ a gymnázium J. G. Jarkovského, 

Truhlářská 22
17) SPŠ a VOŠ elektrotechnická Fr. Křížka, 

Na příkopě 16
18) SPŠ sdělovací techniky, Panská 3/856
19) Gymnázium prof. J. Patočky, Jindřišská 
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20) Střední umělecká škola textilních 
řemesel a VOŠ textilních řemesel, U 
Půjčovny 9

SŠ – nemá knihovnu

21) MŠ, ZŠ a SŠ Karla Herforta, Josefská 
4/43

22) Dívčí katolická střední škola, 
Platnéřská 4

pobočky městské knihovny

23) pobočka Hradčany, Pohořelec 25
24) Ústřední knihovna, Mariánské nám. 1
25) pobočka Školská, Školská 30



škol, které se zúčastnily průzkumu, to je 80%. Výsledky jsou obdobné ve všech sledovaných 

obvodech Prahy, pokud škola na dotazník odpověděla, tak v naprosté většině případů školní 

knihovnu vlastní. Informace o školách, které nevedou školní knihovnu, pocházejí zpravidla 

z telefonických hovorů, jak jsem již popsala v kapitole 2. 

Pouze tři školy mají na svých webových stránkách informace o knihovně, většinou se 

však jedná pouze o jednu větu v rámci  sekce „O škole“,  kde je  uvedeno,  že  se ve škole 

nachází školní knihovna. Dvě školy mají ve fotogalerii obrázky školní knihovny. 

Pozn.: Následující údaje se týkají pouze 4 ZŠ Prahy 1, které odpověděly, že školní knihovnu mají.

Z tabulky 5 v příloze vyplývá,  že knihovna je na všech školách vedená společně pro 

učitele i žáky, což je situace ojedinělá ve srovnání se všemi ostatními školami sledovaných 

obvodů. V samostatné místnosti má knihovnu 50% škol, ostatní mají knihovnu umístěnou ve 

třídě nebo v kabinetu. Tento výsledek je naopak nejnižší ze všech sledovaných ZŠ, kde se 

knihovna v samostatné místnosti pohybuje okolo 80% všech případů. 

Knihovny ZŠ Prahy 1 mají nejvíce malých knihoven (do 1 tis. svazků), ale nachází se tu 

i největší fond ze všech ZŠ ve sledovaných obvodech (10 tis. svazků). V tabulce 1 v příloze je 

vidět, že velikost fondu je přímo úměrná počtu žáků ve škole, tato skutečnost však v ostatních 

obvodech neplatí. 

Po  obsahové  stránce  jsou  knihovny  dobře  vybavené  i  cizojazyčnými  knihami  

a jazykovými příručkami, dvě knihovny odebírají i časopisy, např. Junior, In, Čtyřlístek atd.

Knihovnické  vzdělání  má  polovina  pracovníků  v knihovnách  ZŠ  Prahy  1,  v případě 

jedné  školy  se  jedná  o  střední  knihovnickou  školu,  druhý  pracovník  si  doplnil  vzdělání 

knihovnickým kurzem. Ostatní pracovníci mají pouze pedagogické vzdělání. Podobně jako 

u ostatních ZŠ, nejvíce pracovníků má knihovnu na starosti  v rámci svých pedagogických 

povinností,  pouze jedna knihovnice se střední knihovnickou školou pracuje v knihovně na 

částečný  úvazek.  Typ  úvazku  se  projevuje  také  na  otevírací  době  knihovny,  pokud  má 

knihovnu  na  starosti  pedagog,  je  většinou  přístupná  kdykoliv  po  dohodě  s ním  nebo  

o přestávkách. Na ZŠ Prahy 1 je překvapivé, že přestože má většina pracovníků knihovnu na 

starosti  v rámci  svých pedagogických povinností,  mají  stanovenou pevnou otevírací  dobu  

i několik hodin týdně, jak ukazuje tabulka č. 3 v příloze.

Polovina škol uvedla, že je v jejich knihovně k dispozici kopírka, počítače se nacházejí 

v 50% knihoven, pravděpodobně však budou pouze pro potřeby knihovnic,  protože pouze 

jedna  škola  uvedla,  že  má  k  dispozici  více  než  jeden  počítač.  Dvě  knihovny  ze  tří 
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zpracovávají  svůj  fond  na  počítači.  Žádná  z nich  ovšem  nepoužívá  běžný  knihovnický 

software. Podrobné informace jsou uvedeny v tabulce 1 v příloze. 

3.1.2 STŘEDNÍ ŠKOLY PRAHY 1

Středních škol se na Praze 1 podle údajů z databáze ÚIV nachází 19, z toho jsou 2 školy 

kombinací základní a střední školy a 6 škol jsou střední školy spolu s vyššími odbornými 

školami. Zřizovatelem většiny škol je kraj, nachází se zde i jedna soukromá a jedna církevní 

škola. 

Z celkového počtu 19 SŠ na Praze 1 na dotazník odpovědělo 17 škol (tj. 89,5 %), z toho 

15 škol provozuje školní knihovnu. Z celkového počtu všech SŠ Prahy 1 (započítány jsou  

i školy, které neodpověděly na dotazník) vlastní školní knihovnu minimálně 79 % škol. Ze 

škol, které se zúčastnily průzkumu, to je 88,2 %. 

Pouze  čtyři  školy  mají  na  svých  webových  stránkách informace  o  školní  knihovně, 

jedná  se  o  odkaz  „Knihovna“  přímo  na  hlavní  stránce  školy  v menu,  který  odkazuje  na 

informace o výpůjční době, o knihovně, kontaktu na knihovnici, fotografie nebo přihlášení do 

systému.  Informace  o  dalších  8  knihovnách  byla  nalezena  náhodou  v sekcích  jako  např. 

„Historie“, že probíhala  rekonstrukce školní knihovny nebo v sekci „Aktuálně“,  kde škola 

zveřejňuje  výběrová  řízení  a  jedno  se  týkalo  modernizace  knihovny  nebo  je  pouze 

v kontaktech u jednoho učitele uvedeno, že vede také školní knihovnu.

Školy  na  Praze  1  vynikají  vybaveností  knihoven  počítači  a  další  technikou  a  také 

odbornou vzdělaností pracovníků knihoven a počtem plných úvazků na knihovnu. 

Pozn.: Následující údaje se týkají pouze 15 SŠ Prahy 1, které odpověděly, že mají školní knihovnu.

Z tabulky 6 v příloze je zřejmé, že na SŠ Prahy 1 převažuje model knihovny společné 

pro učitele i žáky. Knihovna je také na většině škol vedena v samostatné místnosti. 

Podobně jako u ZŠ, největší fond Prahy 1 (22 tis. svazků) je také největším fondem 

knihoven SŠ všech sledovaných obvodů. Více než polovina knihoven má své fondy v nejvyšší 

kategorii (nad 5 000 svazků), jak je vidět z tabulky 2 v příloze. 

Knihovny Prahy 1 vynikají počtem odebíraných periodik. Z poloviny knihoven, které na 

tuto otázku odpověděly,  čtyři  odebírají průměrně 15 titulů. VOŠ a SPŠ Dopravní v Masné 

ulici, na mapě číslo 15, odebírá dokonce 25 titulů časopisů.

Jediná  pracovnice  s vysokoškolským  knihovnickým  vzděláním  na  SŠ  všech 

sledovaných obvodů pracuje na plný úvazek v knihovně Obchodní akademie v Dušní ulici, na 

mapě č. 14. Tři knihovnice mají vystudovanou střední knihovnickou školu a dvě absolvovaly 
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knihovnický kurz. Ostatní mají pouze pedagogické nebo jiné vzdělání. Zatímco v knihovnách 

ZŠ Prahy 1 nemá žádný pracovník plný úvazek, na SŠ Prahy 1 je to 46,7% pracovníků, což je 

nejvyšší výsledek ve všech školách ze všech sledovaných obvodů. Pevně stanovenou otevírací 

dobu má 73% knihoven, v průměru 27,7 hodin týdně, jak ukazuje tabulka 4 v příloze. 

Počítače  s připojením na  Internet  v knihovně zpřístupňují  ¾ škol,  tyto  počítače  jsou 

určeny pro žáky, v knihovnách je 2 – 8 počítačů. Tři školy dále uvedly, že vlastní v knihovně 

kopírku, tiskárnu, scanner a televizor. Na počítači zpracovává knihovní fond 81,3% knihoven, 

91% z nich využívá knihovnický systém, nejčastěji Bakalář nebo KP-Win. Úplné výsledky 

jsou zobrazeny v tabulkách 2 a 6 v příloze.
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SŠ – má knihovnu

13) Českoslovanská akademie obchodní, 
Resslova 5

14) SPŠ a VOŠ potravinářských 
technologií, Podskalská 10

15) Gymnázium, Botičská 1
16) SPŠ elektrotechnická, Ječná 30
17) SOŠ sociální svaté Zdislavy, Ječná 33
18) Soukromé gymnázium J. 

Škvoreckého s.r.o., Legerova 5
19) Lauderova MŠ, ZŠ a Gymnázium při 

Židovské obci, Belgická 25
20) SOU obchodní, Belgická 29
21) Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2
22) Obchodní akademie, 

Vinohradská 38
23) Gymnázium, Sázavská 5

3.2 Stav školních knihoven v obvodu Prahy 2
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SŠ – nemá knihovnu

24) Českoslovanská akademie obchodní, 
Resslova 8

25) Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 
6

26) Obchodní akademie, škola 2000 s.r.o., 
Ječná 30

27) SOU kadeřnické s.r.o., Korunní 2
28) SŠ ekonomická se sportovním 

zaměřením, Vinohradská 38

pobočky městské knihovny

29) pobočka Dittrichova, Dittrichova 2/1543
30) pobočka Ostrčilovo nám., Ostrčilovo 

nám. 1/158
31) pobočka Záhřebská,   Záhřebská 20/158

ZŠ - má knihovnu

1) MŠ a ZŠ, Resslova 10/308
2) ZŠ, Botičská 8
3) ZŠ, Legerova 5/1878
4) ZŠ, Londýnská 34/782
5) ZŠ pro zrakově postižené, nám. Míru 19
6) ZŠ, Na Smetance 1/505
7) Soukromá ZŠ Integrál pro žáky se 

specifickými poruchami učení, s.r.o., Jana 
Masaryka 25/360

8) ZŠ praktická a Praktická škola, Vinohradská 
54/920

9) ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Kladská 
1/1201

ZŠ - nemá knihovnu

10) ZŠ U sv. Štěpána, Štěpánská 8/1286
11) ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní 

nemocnici, Ke Karlovu 2
12) ZŠ, Sázavská 5/830



3.2.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHY 2

Na Praze 2 se podle údajů z databáze ÚIV nachází 15 základních škol, z toho 3 základní 

školy kombinované s mateřskými školami. Zřizovatelem těchto základních škol je většinou 

obec, jedna škola má soukromého zřizovatele, církevní školy se v dané oblasti nenacházejí. 

Z celkového počtu 15 ZŠ na Praze 2 odpovědělo na dotazník 12 škol (tj. 80%), z toho 

9  škol  uvedlo,  že  provozuje  školní  knihovnu.  Z celkového  počtu  všech  ZŠ  na  Praze  

2 (započítány jsou i školy, které neodpověděly na dotazník) vlastní knihovnu minimálně 60 % 

škol. Ze škol, které se zúčastnily průzkumu, to je 75 %. 

Pouze  3  školy  mají  na  svých  webových  stránkách  alespoň  zmínku  v charakteristice 

školy, že mají školní knihovnu.

Pozn.: Následující údaje se týkají pouze 9 ZŠ Prahy 2, které uvedly, že školní knihovnu mají.

ZŠ Prahy  2  mají  na  rozdíl  od  ostatních  obvodů  nejčastěji  knihovnu  oddělenou  pro 

učitele a žáky. Většina knihoven je umístěna v samostatné místnosti. 

Nachází se zde nejmenší fond z celého průzkumu (pouhých 200 svazků), jedná se o ZŠ 

Londýnská, na mapě č. 4. Podrobné výsledky přináší tabulky 1 a 5 v příloze. 

Základní školy Prahy 2 mají ve svých fondech zastoupenu hlavně beletrii a odbornou 

literaturu,  jazykové  pomůcky  se  ve  většině  knihoven  nevyskytují.  Dvě  školy  uvedly,  že 

odebírají několik titulů časopisů – např. Science, Počítač pro každého, Koktejl a Svět poznání. 

Překvapivým  údajem  je  vzdělání  zaměstnanců  knihoven  ZŠ  Prahy  2.  Žádný 

z knihovníků školních knihoven nemá knihovnické vzdělání ani knihovnický kurz. Všichni 

mají  pouze  pedagogické  vzdělání,  z čehož  vyplývá  i  druh  úvazku,  8  zaměstnanců  má 

knihovnu na starosti v rámci svých pedagogických povinností, pouze 1 má částečný úvazek. 

S typem úvazku souvisí i otevírací doba knihovny, z 9 škol mají pevně stanovenou otevírací 

dobu pouze 2 knihovny. Jedna je otevřena 3 hodiny týdně po vyučování a druhá denně 12-18, 

protože součástí školy je internát, kde žáci tráví volný čas odpoledne. Kompletní výsledky 

jsou zaznamenány v tabulkách 3 a 5 v příloze.

Otázku vybavení školní knihovny nezodpověděly všechny školy. Počítače s připojením 

na  Internet  jsou  k dispozici  ve  3  školách,  většinou  1-2  počítače,  jedna  knihovna  však 

zpřístupňuje 9 počítačů. Knihovní fond na počítači zpracovává 44,4% knihoven, avšak pouze 

1 používá software pro knihovnu. Ostatní využívají možností programu MS Excel a tvoří si 
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jednoduché  seznamy  knih.  Způsob  zpracování  fondu  v porovnání  s dalšími  hodnotami  je 

k dispozici v tabulkách 1 a 5 v příloze.

3.2.2 STŘEDNÍ ŠKOLY PRAHY 2

Na Praze 2 se podle údajů z databáze  ÚIV nachází  20 středních škol,  z toho 3 jsou 

kombinací  základních  a  středních  škol  a  1  kombinací  střední  a  vyšší  odborné  školy. 

Zřizovatelem většiny škol je kraj, 6 škol má soukromého zřizovatele a 4 školy jsou církevní. 

Z celkového počtu 20 SŠ na Praze 2 odpovědělo na dotazník 16 škol (tj. 80 %), z toho 11 

provozuje školní knihovnu. Z celkového počtu všech SŠ Prahy 2 (započítány jsou i školy, 

které neodpověděly na dotazník) vlastní školní knihovnu minimálně 55 % škol. Ze škol, které 

se zúčastnily průzkumu, to je 68,8 %. 

Pouze jedna škola má přímo z menu na svých webových stránkách odkaz na knihovnu, 

její výpůjční řád, výpůjční dobu, ceník služeb a kontakt. Šest škol má na svých stránkách 

zmínku o existenci školní knihovny v sekci „O škole“. 

Pozn.: Následující údaje se týkají pouze 11 SŠ Prahy 2, které uvedly, že mají školní knihovnu.

Knihovna je na většině škol vedena společně pro učitele i žáky v samostatné místnosti, 

na rozdíl od ZŠ Prahy 2, kde převažuje model oddělených knihoven. 

Velikost fondu se v těchto knihovnách pohybuje v rozmezí 1 tis. – 10 tis. svazků. Fondy 

patří  velikostně spíše k průměru mezi  středními  školami,  polovina škol  má knihovní  fond 

větší než 5 tis. svazků (viz tabulky 2 a 6 v příloze).

Většina  pracovníků  starajících  se  o  knihovnu  má  pedagogické  vzdělání,  pouze  dva 

absolvovali  knihovnický kurz. Na plný úvazek pracují 3 knihovníci,  což je druhý nejlepší 

výsledek po SŠ Prahy 1. Knihovnice na plný úvazek mají knihovnu otevřenou buď kdykoliv 

během celého dne nebo je otevírací doba pevně stanovena na cca 36 hodin týdně. Porovnání 

více údajů na SŠ podává tabulka 3 v příloze.

Většina  škol  odpověděla  pouze  na  otázku  vybavení  knihovny  počítači,  63,6% škol 

uvedlo, že mají v knihovně k dispozici počítač, většina z nich uvedla více než jeden počítač. 

Z dalšího vybavení  knihovny uváděli  také kopírku nebo tiskárnu. Elektronicky zpracovává 

svůj  knihovní  fond  63,6%  knihoven  a  všechny  používají  knihovnický  systém,  nejčastěji 

Bakalář.  Podrobné  informace  k vybavení  knihovny  nebo  zpracování  fondu  jsou  uvedeny 

v tabulkách 2 a 6 v příloze.
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3.3 Stav školních knihoven v obvodu Prahy 3
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16) Střední odborná škola, U Vinohradského 
hřbitova 3

17) Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou 
2825/23

18) SŠ pro knihkupce a naklad.prac., o.p.s., 
K Lučinám 2500/18

pobočky městské knihovny

19) pobočka Žižkov, Husitská 70/110
20) pobočka Chmelnice, Koněvova 

217/2597

ZŠ - má knihovnu

1) ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 
31/800

2) ZŠ, Lupáčova 1/1200
3) ZŠ, Žerotínova 36/1100
4) ZŠ, nám.Jiřího z Lobkovic 22/121
5) ZŠ, V Zahrádkách 48/1966

ZŠ - nemá knihovnu

6) ZŠ, nám.Jiřího z Poděbrad 7,8/1685
7) ZŠ Zahrádka, U Zásobní zahrady 8
8) ZŠ, Jeseniova  96/2400
9) ZŠ, K lučinám 18/2500

SŠ – má knihovnu

10) BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ a VOŠ 
a.s., Vlkova 12

11) SOŠ KVARTA, spol. s r.o., Cimburkova 
18

12) Gymnázium Karla Sladkovského, 
Sladkovského náměstí 8

13) Obchodní akademie, Kubelíkova 37
14) VOŠ uměleckoprůmyslová a SUPŠ, 

Žižkovo náměstí 1
15) VOŠ a SŠ umělecká V. Hollara, Hollarovo 

náměstí 2



3.3.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHY 3

Na Praze 3 se podle údajů z databáze ÚIV nachází 13 základních škol, z toho 1 základní 

škola  kombinovaná  s mateřskou  školou.  Údaje  v databázi  aktualizované  ke  dni  15.7.2008 

neuvádějí dvě ZŠ, které se na území Prahy 3 prokazatelně nacházejí a které při úvodním sběru 

dat na podzim roku 2007 v databázi byly uvedeny. Počet ZŠ na Praze 3 k datu 15.7.2008 tedy 

databáze ÚIV stanovuje na 11, já ve své práci pracuji s původním počtem 13 základních škol. 

Z celkového počtu 13 ZŠ na Praze 3 odpovědělo na dotazník 9 škol (tj. 69,2 %), z toho 

5 škol provozuje školní knihovnu. Z celkového počtu všech ZŠ na Praze 3 (započítány jsou 

i školy, které neodpověděly na dotazník) vlastní školní knihovnu minimálně 38,5 % škol. Ze 

škol, které se zúčastnily průzkumu, to je 55,5 %. 

Pouze tři školy uvádějí na svých stránkách informace o knihovně, o její výpůjční době. 

Jedna knihovna nabízí dokonce seznam knih ke stažení v programu MS Excel. 

Pozn.: Následující údaje se týkají pouze 5 ZŠ Prahy 3, které uvedly, že mají školní knihovnu.

Jako na ZŠ Prahy 2 i v tomto obvodu převažují knihovny oddělené pro žáky a učitele 

provozované v samostatných místnostech. 

Velikost fondu se v těchto knihovnách pohybuje v rozmezí 700 svazků – 8,5 tis. svazků, 

více je vidět v tabulkách 1 a 3 v příloze.

Většina knihoven uvedla,  že  se  v jejich fondech nachází  beletrie  i  naučná literatura, 

jazykové příručky uvedla pouze jedna škola – ZŠ kombinovaná s MŠ, na mapě č. 1.

Jediná pracovnice školní knihovny s vysokoškolským knihovnickým vzděláním na ZŠ 

ve sledovaných obvodech pracuje na plný úvazek v ZŠ Lupáčova na Praze 3, na mapě č. 2. 

Pracovníci ostatních knihoven mají pouze pedagogické vzdělání a knihovnu mají na starosti 

v rámci  svých pedagogických povinností.  Otevírací  doba knihovny odpovídá typu úvazku, 

který zaměstnanci na knihovnu mají, jak je vidět z tabulky č. 3 v příloze. 

Počítače s připojením na Internet zpřístupňuje 40% škol. Zpracování fondu je v 80% 

knihovnách prováděno papírovou formou,  včetně fondu o velikosti  8 500 svazků. Takový 

výsledek je v celém průzkumu ojedinělý. Srovnání velikosti fondu a způsobu jeho zpracování 

je znázorněno v tabulce č. 1 v příloze. 
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3.3.2 STŘEDNÍ ŠKOLY PRAHY 3

Na Praze 3 se podle údajů z databáze  ÚIV nachází  9 středních škol,  z toho 3 školy 

provozují v jedné budově střední a vyšší odbornou školu zároveň. Zřizovatelem většiny škol 

je kraj, 3 školy jsou soukromé. 

Z celkového počtu 9 SŠ na Praze 3 odpověděly na dotazník všechny školy (tj. 100 %) 

a všechny uvedly,  že provozují školní knihovnu. Z výzkumu tedy vyplývá,  že všechny SŠ 

Prahy 3 mají školní knihovnu. Podobného výsledku se v žádném jiném obvodě nepodařilo 

dosáhnout. 

Pouze  2  školy  mají  na  svých  webových  stránkách  odkaz  na  knihovnu,  jedna  uvádí 

otevírací  dobu a  poskytuje  fotografii,  druhá  má  odkaz  na  seznam knih,  ve  kterém se  dá 

vyhledávat a je v něm evidováno, kdo má kterou publikaci půjčenou (jedná se ale o pouze 

učitelskou knihovnu). Čtyři školy mají na webových stránkách v charakteristice školy nebo 

v sekci „o škole“ aspoň informaci, že školní knihovna existuje.

Pozn.: Následující údaje se týkají všech SŠ na Praze 3, protože se všechny zúčastnily průzkumu
 a všechny uvedly, že mají školní knihovnu.

Na SŠ na rozdíl od ZŠ Prahy 3 převažuje model společné knihovny pro učitele i žáky. 

Jedna škola má pouze učitelskou knihovnu.

Velikost knihovního fondu se pohybuje v rozmezí 750 svazků – 10 tis. svazků. Nejvíce 

knihoven má knihovní fond v rozsahu 3 tis. – 5 tis. svazků. Překvapivých údajem je srovnání 

velikosti fondu s počtem žáků na škole, protože škola s nejmenším počtem žáků vlastní druhý 

největší knihovní fond, jedná se o SŠ a VOŠ, jejímž zřizovatelem je kraj, na mapě č. 15. 

Kompletní výsledky z této oblasti jsou znázorněny v tabulkách 2 a 6 v příloze.

Složení fondu je shodné se situací na ZŠ Prahy 3, časopisy odebírají pouze knihovny 

středních škol kombinované s vyššími odbornými školami, jedná se až o 20 titulů.

Pouze  jeden  z pracovníků  v knihovnách  SŠ  Prahy  3  absolvoval  knihovnický  kurz, 

ostatní mají buď pedagogické nebo jiné odborné vzdělání. Více než polovina knihoven má 

pevně stanovenou otevírací dobu, která je průměrně 20 hodin týdně. Podrobné výsledky jsou 

zaneseny do tabulek 4 a 6 v příloze. 

Více než polovina škol uvedla, že mají v knihovně k dispozici počítače, většinou se však 

jedná pouze o 1-2 počítače. Na počítači zpracovává svůj  knihovní fond 77% škol, většina  

z nich používá knihovnický systém, nejčastěji Bakalář.
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3.4 Stav školních knihoven v obvodu Prahy 4

ZŠ - má knihovnu

1) ZŠ s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy, Bítovská 1/1246
2) ZŠ Boleslavova 1
3) ZŠ s rozšířenou výukou 
jazyků, Filosofská 3
4) První jazyková základní 
škola v Praze 4, Horáčkova 1100
5) ZŠ Jánošíkova 1300
6) ZŠ U Krčského lesa, 
Jánošíkova 1320
7) ZŠ Jílovská 1100
8) ZŠ s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy, Jitřní 185
9) ZŠ Jižní IV. 10/1750
10) ZŠ Na Chodovci 
54/2700
11) ZŠ Na Líše 16/936
12) ZŠ Předškolní 420
13) ZŠ Školní 700
14) ZŠ a MŠ Mendíků 
1/1000

SŠ - má knihovnu

15) Gymnázium, Na 
Vítězné pláni 1160
16) Obchodní akademie, 
Svatoslavova 333
17) Škola Kavčí hory - MŠ, 
ZŠ a SOŠ služeb, K Sídlišti 840
18) SPŠ stavební J.Gočára, 
Družstevní ochoz 3
19) Gymnázium 
E.Krásnohorské, Ohradní 55
20) Střední odborné 
učiliště, Ohradní 57
21) Gymnázium, 
Budějovická 680
22) SOŠ BOHEMIA 
REGIA PRAHA s.r.o., U 
Společenské zahrady 3
23) Střední škola Aloyse 
Klara, Vídeňská 28
24) Gymnázium, 
Postupická 3150
25) ZŠ a SŠ waldorfská, 
Křejpského 1501

SŠ - nemá knihovnu

26) Soukr. Odborné učiliště 
kuchařské s.r.o. , Nedvědovo 
nám. 140
27) Škola mezinárodních a 
veř. vztahů s.r.o. , Michelská 12
28) Pražské tenisové 
gymnázium s.r.o. , Bítovská 1246
29) SŠ technická, Zelený 
pruh 50/1294
30) EDUCAnet-
Soukr.gymnázium Praha s.r.o., 
Jitřní 185

31) Soukromé SOU 
ATHOZ s.r.o., Němčická 1749

pobočky městské knihovny

32) Pobočka Pankrác, Na 
Veselí 5/542 (pouze děti a 
mládež)
33) Pobočka  Michle, 
Michelská 1/7
34) Pobočka Vikova, 
Vikova 4/1223
35) Pobočka Spořilov, 
Postupická 7/2932
36) Pobočka Novodvorská, 
Novodvorská 151/1013
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37) Pobočka  Krč,  Štúrova 
64/1282

3.4.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHY 4

Na  Praze  4  se  podle  údajů  z databáze  ÚIV  nachází  53  základních  škol,  z toho  

9 základních škol kombinovaných s mateřskými školami. Zřizovatelem většiny škol je obec, 

4 školy mají soukromého a 1 církevního zřizovatele. 

Z celkového počtu 53 ZŠ na Praze 4 odpovědělo na dotazník 26 škol (tj. 49%) a všechny 

uvedly, že mají školní knihovnu. Z celkového počtu všech ZŠ na Praze 4 (započítány jsou  

i školy, které neodpověděly na dotazník) má školní knihovnu minimálně 49% škol. Ze škol, 

které se zúčastnily průzkumu, to je 100%. 

Pouze devět škol má na svých webových stránkách odkaz na školní knihovnu přímo 

z menu stránek. Poskytují informace o otevírací době knihovny, obsahu fondu, na některých 

stránkách je zveřejněn výpůjční řád nebo také seznam knih. Devatenáct škol má na svých 

webových stránkách v charakteristice nebo vybavení školy alespoň zmínku, že mají  školní 

knihovnu.

Pozn.: Následující údaje se týkají pouze 26 ZŠ Prahy 4, které uvedly, že mají školní  
knihovnu.

V samostatné  místnosti  vede knihovnu 88,5% škol,  což je nejvyšší  výsledek,  jakého 

bylo v celém průzkumu dosaženo. Prostory většiny knihoven slouží ke studiu, tuto možnost 

uvedlo 80% škol. 

Velikost fondu se v těchto knihovnách pohybuje v rozmezí 500 svazků – 8 tis. svazků. 

Nejvíce knihoven má fondy menšího rozsahu, do 3 tis. svazků. Tyto hodnoty jsou nejlépe 

vidět v tabulkách 1 a 5 v příloze.

Většina pracovníků knihoven má pouze pedagogické vzdělání a o knihovnu se starají 

v rámci svých pedagogických povinností. Většina knihoven má pevně stanovenou otevírací 

dobu knihovny, která se pohybuje v rozmezí od 1 do 9 hodin týdně. Podrobné výsledky jsou 

vidět v tabulkách 3 a 5 v příloze.

Nejvíce škol vybavených  počítači  z celého průzkumu je  právě na ZŠ Prahy 4.  Tyto 

školy také uváděly nejvíce ostatního vybavení jako je např. kopírka, projektor, televizor nebo 

video. Způsob zpracování fondu je vyrovnaný, mírně převažuje tradiční papírové zpracování 

v sešitě. Pokud knihovny zpracovávají svůj fond na počítači, většinou používají knihovnický 

program (nejčastěji  Bakalář).  Knihovna s největším počtem svazků (7 981 sv.)  nevyužívá 
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počítačové zpracování fondu, ale eviduje knihy pouze v papírové podobě. Další výsledky jsou 

uvedeny v tabulkách 1 a 5 v příloze.

3.4.2 STŘEDNÍ ŠKOLY PRAHY 4

Na Praze 4 se podle údajů z databáze ÚIV nachází 38 středních škol, z toho 2 základní 

školy kombinované se středními školami a 4 střední školy kombinované s vyššími odbornými 

školami. Z 60% se jedná o školy soukromé, což je situace naprosto ojedinělá při srovnání 

s ostatním obvody. 

Z celkového počtu 38 SŠ na Praze 4 odpovědělo na dotazník 26 škol (tj. 68,4%), z toho 

16 škol provozuje knihovnu. Z celkového počtu všech SŠ na Praze 4 (započítány jsou i školy, 

které neodpověděly na dotazník) má školní knihovnu minimálně 42% škol. Ze škol, které se 

zúčastnily průzkumu, to je 61,5%.

Pouze tři školy mají na svých webových stránkách informaci o školní knihovně přímo 

v menu stránek. Dvě z nich zpřístupňují seznam knih, které jsou v knihovně k dispozici. Deset 

škol má na svých stránkách informaci  o existenci  knihovny pouze v rámci  charakteristiky 

školy nebo v popisu vybavení školy. Ostatní neuvádějí žádné informace o školní knihovně.

Pozn.: Následující údaje se týkají pouze 16 SŠ Prahy 4, které uvedly, že provozují školní knihovnu.

Knihovny SŠ Prahy 4 mají většinou malé fondy, do 3 tis. svazků. Výsledky průzkumu 

jsou znázorněny v tabulkách 2 a 6 v příloze.

Obsahové  složení  fondu  je  obdobné  jako  v jiných  sledovaných  obvodech,  časopisy 

odebírají pouze 3 knihovny, především na gymnáziích. Zastoupeny jsou zpravidla odborné 

časopisy jako např. Dějiny a současnost, Psychologie Dnes, Koktejl, Svět poznání atd.

Většina  pracovníků  má  podobně  jako  na  ZŠ  Prahy  4  pouze  pedagogické  vzdělání  

a  knihovnu mají  na  starosti  v rámci  svých  pedagogických  povinností.  Více  než  polovina 

těchto  knihoven  je  přístupná  kdykoliv  po  dohodě  s vyučujícím,  ostatní  zpravidla  

o přestávkách. Pevně stanovená výpůjční doba je pouze v jedné knihovně.

Knihovní fond zpracovává na počítači  81,2% škol, z toho ale pouze polovina vlastní 

knihovnický software, ostatní si vytvářejí pouze seznam knih v programu MS Excel nebo  

MS Access. 
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3.5 Stav školních knihoven v obvodu Prahy 5

32

ZŠ - má knihovnu

1) ZŠ Weberova 1/1090, 150 00   Praha 5 - 
Košíře

2) Tyršova základní škola a mateřská škola, 
U Tyršovy školy 1/430

3) ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 
1/615

4) Základní škola a mateřská škola, Radlická 
140/115

5) Základní škola a mateřská škola, U 
Santošky 1/1007

6) Zařízení pro děti - cizince, diagnostický 
ústav, dětský domov se školou, výchovný 
ústav, středisko výchovné péče, základní 
škola a praktická škola, Radlická 30

ZŠ - nemá knihovnu

7) ZŠ pro žáky se spec.poruchami chování, Na 
Zlíchově 19

SŠ – má knihovnu

8) Střední průmyslová škola dopravní a.s., 
Plzeňská 102

9) Střední škola technická hl. m. Prahy, 
Radlická 115

10) Gymnázium Nad Kavalírkou 1
11) SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, 

Holečkova 4
12) Rakouské gymnázium v Praze o.p.s, 

Drtinova 3/498
13) Smíchovská SPŠ, Preslova 25
14) Osmileté gymnázium Buďánka o.p.s.,Pod 

Žvahoven 463
15) SŠ dostihového sportu a jezdectví,   
      U Závodiště 325/1

SŠ – nemá knihovnu

16) SŠ umělecká a řemeslná, Nový 
Zlíchov 1/1063

pobočky městské knihovny

17) pobočka Cibulka, Musílkova 
62/335

18) pobočka Ostrovského, Na Skalce 
29/972

19) pobočka Smíchov, nám. 14. října 
15/83 (objekt Smíchovské tržnice)

20) pobočka Barrandov, 
Wassermannova 16/926



3.5.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHY 5

Na  Praze  5  se  podle  údajů  z databáze  ÚIV  nachází  38  základních  škol,  z  toho  

10 základních škol kombinovaných s mateřskými školami. Zřizovatelem většiny škol je obec, 

1 škola má církevního zřizovatele, soukromá základní škola se na Praze 5 nenachází. 

Z celkového počtu 38 ZŠ na Praze 5 odpovědělo na dotazník 17 škol (tj. 44,8 %), z toho 

15 škol provozuje školní knihovnu. Z celkového počtu všech ZŠ na Praze 5 (započítány jsou 

i školy, které neodpověděly na dotazník) vlastní knihovnu minimálně 39,5 % škol. Ze škol, 

které se zúčastnily průzkumu, to je 88,2 %. 

ZŠ  Prahy  5  neuvádějí  na  svých  webových  stránkách  žádné  podrobnější  informace  

o  školní  knihovně,  pouze  jedenáct  škol  se  v rámci  sekce  „Charakteristika  školy“  nebo 

„Vybavení školy“ zmiňuje o její existenci.

Pozn.: Následující údaje se týkají pouze 15 ZŠ Prahy 5, které uvedly, že mají školní knihovnu.

Většina knihoven je umístěna v samostatné místnosti pro knihovnu, jedna knihovna má 

k dispozici více než jednu místnost. 

Velikost  fondu  se  v těchto  15  knihovnách  pohybuje  v rozmezí  450  svazků  –  9  tis. 

svazků. Nejvíce knihoven má své fondy menšího rozsahu, do 3 tis. svazků. Více informací je 

v tabulkách 1 a 5 v příloze.

Kromě jedné knihovnice, která absolvovala knihovnický kurz, mají ostatní pracovníci 

knihoven pouze  pedagogické  vzdělání  a  všichni  mají  knihovnu na  starosti  v rámci  svých 

pedagogických povinností. Pevně stanovenou otevírací dobu má 66% knihoven, ale vzhledem 

k tomu, že se většinou jedná o přestávky nebo hodinu po vyučování,  dá se otevírací  doba 

počítat pouze na minuty týdně. Pět škol zpřístupňuje knihovnu pouze o krátkých přestávkách, 

dohromady tato otevírací doba nepřesáhne 20 - 40 minut týdně. Ostatní školy mají otevřeno 

od 1 do 6 hodin týdně. Kompletní výsledky jsou vidět v tabulkách 3 a 5 v příloze. 

Na ZŠ Prahy 5 převažuje  tradiční  papírové zpracování  fondu,  pouze  30% knihoven 

zpracovává svůj fond na počítači, z nichž všechny používají knihovnický systém, nejčastěji 

Bakalář. Otázku vybavení knihovny většina škol nezodpověděla. 



3.5.2 STŘEDNÍ ŠKOLY PRAHY 5

Na Praze 5 se podle údajů z databáze ÚIV nachází 20 škol, z toho 2 základní  školy 

kombinované se středními. Vyšší odborná škola není na Praze 5 žádná. Zřizovatelem většiny 

škol je kraj, 6 škol je soukromých. 

Z celkového počtu 20 SŠ na Praze 5 odpovědělo na dotazník 12 škol (tj. 60%), z toho 

9 škol provozuje školní knihovnu. Z celkového počtu všech SŠ na Praze 5 (započítány jsou 

i školy, které neodpověděly na dotazník) vlastní knihovnu minimálně 45% škol. Ze škol, které 

se zúčastnily průzkumu, to je 75%.

Pouze jedna škola uvádí na svých webových stránkách informace o školní knihovně 

přímo z menu stránek. Poskytuje fotografie knihovny a popis obsahového složení knihovního 

fondu. Tři školy uvádějí v sekci „Vybavení školy“, že je k dispozici školní knihovna. Ostatní 

školy neposkytují o knihovně žádné informace. 

Pozn.: Následující údaje se týkají pouze 9 SŠ Prahy 5, které uvedly, že mají školní knihovnu.

Knihovny Prahy 5 mají nejvíce knihovních fondů v rozsahu nad 5 tis. svazků. Nachází 

se zde ale také nejmenší fond ze sledovaných SŠ, který obsahuje pouze 376 svazků. Podrobné 

výsledky jsou zveřejněny v tabulkách 2 a 6 v příloze. 

Správce knihovny má na většině škol Prahy 5 pouze pedagogické vzdělání a knihovnu 

má  na  starosti  v rámci  svých  pedagogických  povinností.  Knihovny SŠ Prahy 5  zpravidla 

nemají  stanovenou  pevnou  otevírací  dobu,  ale  jsou  zpřístupňovány  kdykoliv  po  dohodě 

s vyučujícím, jak je vidět v tabulkách 4 a 6 v příloze.

Na  SŠ  Prahy  5  na  rozdíl  od  ZŠ  převažuje  počítačové  zpracování  fondu,  většina 

knihoven, které takto zpracovávají svůj fond, používá knihovnický systém především vlastní 

výroby. 



název školy: Základní škola sv. Voršily v Praze
podnázev: s rozšířeným vyučováním jazyků, fakultní 

škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

adresa: Ostrovní 9, Praha 1

webová adresa: http://www.volny.cz/zcs.ostrovni 

ředitelka: Jana Nováková

knihovnice: Jana Pecková

počet žáků: cca 500

velikost fondu knihovny: cca 10 000 svazků

3.6 Osobně navštívené knihovny

Základní  církevní  škola  sester  voršilek  sídlí  v budově  bývalého  dívčího  reálného 

gymnázia,  svoji  novodobou  činnost  zahájila  v roce  1990.  Prioritou  školy  je  katolický 

výchovný projekt s voršilskou spiritualitou, který žákům zprostředkovává křesťanské životní 

hodnoty. Sestry voršilky pracují jako učitelky na 1. stupni, učí i náboženství a také zájmové 

činnosti a pořádají různé školní akce. Součástí školního života jsou duchovní aktivity jako 

např. školní mše, duchovní obnovy, příprava ke svátostem, slavnosti liturgického roku a další. 

Škola ke svému působení využívá blízký klášter a kostel sv. Voršily. 

Budova školy byla postavena v letech 1937 - 1938 pro dívčí reálné gymnázium a patřila 

ve své době k nejmodernějším školám v republice. I dnes nabízí kvalitní podmínky ke studiu, 

mj. dvě tělocvičny, bazén, počítačovou učebnu, učebnu náboženství a knihovnu. 

Škola nabízí dětem rozšířenou výuku cizích jazyků (angličtina, francouzština, němčina). 

Jako  fakultní  škola  poskytuje  praxi  studentům  Univerzity  Karlovy  v Praze,  Jihočeské 

univerzity  v Českých  Budějovicích,  Svatojánské  koleje  Sv. Jana  pod  Skalou  

a Střední pedagogické školy v Praze 6 [http://www.volny.cz/zcs.ostrovni].

KNIHOVNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVATÉ VORŠILY

V přízemí školy je umístěna knihovna, která byla vybudována v roce 1992 s cílem zřídit 

studijní  centrum  pro  žáky  i  dospělé.  Tento  cíl  ovlivnil  skladbu  knižního  fondu  i  volbu 

vnitřního zařízení.  Knihovna je součástí Školního klubu, který se stará o veškeré zájmové 

činnosti na škole (např. plavání,  konverzace v cizích jazycích,  hudební nástroje, keramika, 

ruční práce a divadelní kroužek). 



V knihovně pracuje  na poloviční  úvazek profesionální  knihovnice  se středoškolským 

knihovnickým vzděláním. 

Na webových stránkách školy je popsána charakteristika školní knihovny, složení fondu 

a její využívání žáky.

PROSTORY KNIHOVNY

Knihovna je umístěna v jedné místnosti, nemá k dispozici žádný sklad, veškerý fond je 

ve volném výběru. Některé evidované příručky z fondu knihovny mají pedagogové umístěné 

ve svých kabinetech.  

Dostatečný  prostor  ke  studiu  (cca  30  míst  k sezení)  umožňuje  knihovnu  využívat  

i k výuce, při které je možné promítat filmy na velké plazmové televizi. 

Knihovna díky svému uspořádání nabízí prostor ke studiu u stolu i ke hraní a čtení na 

podlaze, na které je položený koberec. V knihovně je k dispozici jeden počítač pro potřeby 

knihovnice,  žáci  však  mohou  využívat  počítačovou  učebnu.  K dispozici  je  také  kopírka 

umožňující dětem kopírování pro vlastní potřebu zdarma. 

FOND KNIHOVNY

Fond knihovny tvoří cca 10 000 svazků, obsahuje beletrii pro děti a mládež, především 

však literaturu odbornou a naučnou, publikace z oboru psychologie, filozofie i pedagogiky, 

publikace  populárně  vědecké,  encyklopedie,  slovníky,  atlasy,  časopisy,  CD,  DVD disky  

a   videokazety.  Z  těchto  pramenů  žáci  vyhledávají,  třídí  a  zpracovávají  informace,  které 

využívají při týmové nebo samostatné práci.

Knihy pro žáky jsou rozdělené na beletrii řazenou abecedně dle jména autora a naučnou 

literaturu řazenou tematicky. Beletrie pro děti do 10 let se dělí na pohádky, říkadla, příběhy 

o zvířatech a příběhy o dětech. Jednotlivé oddíly jsou rozlišeny barevnými štítky na hřbetu 

knihy.  Vzhledem  k náboženskému  zaměření  školy  je  celý  jeden  regál  věnován  knihám 



s náboženskou  tematikou  a  díky  rozšířené  výuce  jazyků  lze  v knihovně  najít  řadu 

cizojazyčných  knih,  ať  už  se  jedná  o  zjednodušenou  četbu  v cizím  jazyce  nebo  o  různé 

učebnice a slovníky. Časopisy knihovna odebírá v současné době dva - Junior a In. 

ZPRACOVÁNÍ FONDU

Knihovna má k dispozici měsíčně 2 tis. Kč na nákup knih, tzn. 20 tis. Kč na školní rok. 

Výběr titulů a způsob jejich nákupu je plně ponechán na rozhodnutí knihovnice. 

Zpracování dat o fondu probíhá v softwaru, který byl vyroben na zakázku v roce 1993 

(Program  Knihovna,  (c)van-soft,  1993).  Tento  program  neumožňuje  vícehlediskové 

vyhledávání titulů ani odepisování vyřazených knih, umožňuje pouze vytvářet seznam knih 

řazený  dle  autora,  názvu  nebo  tématu.  Funguje  na  platformě  MS  DOS. Katalogizační 

standardy se při zpracování fondu nedodržují. 

Přírůstkový  seznam  je  vedený  elektronicky  v používaném  programu  pro  knihovnu. 

Lístkové katalogy knihovnice nevytváří. 

SLUŽBY KNIHOVNY

Veškeré služby knihovny jsou poskytovány zdarma, absenční výpůjčky jsou stanoveny 

na 30 dní. Vzhledem k tomu, že používaný program pro zpracování fondu neumožňuje správu 

uživatelů a výpůjček, je vytvořena kartotéka podle jednotlivých tříd, ve kterých jsou abecedně 

seřazeny  karty  žáků,  do  kterých  se  vkládají  knižní  lístky  vypůjčených  knih.  Na  stejném 

principu funguje kartotéka  učitelů.  Tento způsob evidence je komplikovaný pro sledování 

dodržování  výpůjční  lhůty  výpůjček.  Knihovnice  každý  měsíc  prohlédne  všechny  lístky  

a předá třídním učitelům seznam žáků, kterým brzy vyprší výpůjční lhůta a nebo kteří již mají 

zaplatit  pokutu.  Knihovna  z výchovných  důvodů  zavedla  pokutu  5  Kč  za  1  knihu  při 

překročení výpůjční lhůty až o jeden měsíc. U dražších knih žádá také např. poskytnutí vratné 

peněžní  zálohy před půjčením knihy,  záloha  by byla  v případě  poškození  knihy nebo její 

ztráty použita na nákup nového exempláře.

Žáci jsou již od prvního ročníku pravidelně seznamováni s chodem a se službami školní 

knihovny.  Knihovnu  využívají  žáci  i  ve  volném čase,  hrají  zde  šachy  a  jiné  stolní  hry, 

pročítají časopisy,  píší úkoly apod. Děti si zapisují příchod a odchod z knihovny do knihy 

docházky, kterou je možné využít mj. pro statistické účely návštěvnosti knihovny.

Knihovna je otevřená denně od 11:45 do 16:00, v pátek do 14 hodin. 



název školy: Akademické gymnázium
podnázev: škola hlavního města Prahy

adresa: Štěpánská 22, Praha 1

webová adresa: http://www.agstepanska.cz 

ředitel: PaedDr. Milan Štěrba

knihovnice:  Mgr. Zdeňka Tvrdoňová

počet žáků: 430

velikost fondu knihovny: cca 20 000 svazků

Vznik Akademického gymnázia v Praze je spojen s příchodem Jezuitů do Čech, kteří  

v roce 1556 založili Klementinum jako kolej a tzv. Akademii, obdobu naší vysoké školy,  

k níž  založili  i  tzv.  latinskou školu,  předchůdce  dnešního akademického gymnázia. Odtud 

pochází pramen výhod, které AG vždy mělo, např. při přijímání na Univerzitu a proč platilo 

za elitu mezi ostatními gymnázii. S historií školy je spjata řada význačných osobností české 

a  světové  kultury  a  vědy.  Mezi  žáky,  profesory  a  ředitele  školy  patřily  osobnosti  jako  

B. Balbín, J.  Jungmann, V. K. Klicpera,  J. K. Tyl,  F. L. Rieger, B. Smetana,  J. V. Frič,  

V. Hálek, M. Tyrš, J. Neruda, F. X. Šalda, Z. Winter, K. Čapek a mnoho dalších. Původ  

i osobnosti  z Akademického gymnázia  se staly důvodem, proč gymnázium platilo  za elitu 

mezi ostatními.

Zaměření gymnázia je všeobecné, je však možné vybírat ze tří typů tříd – zaměření na 

přírodovědné  předměty,  rozšířenou  výuku  francouzštiny  a  humanitní  zaměření 

[http://www.agstepanska.cz].

KNIHOVNA AKADEMICKÉHO GYMNÁZIA

Knihovna funguje jako společné informační zázemí pro studenty i učitele, ti mají ještě 

navíc v kabinetech příruční knihovny k předmětům, které vyučují. 

V knihovně pracuje na plný úvazek již 30 let knihovnice s pedagogickým vzděláním, 

která pro zvýšení kvalifikace absolvovala rekvalifikační knihovnický kurz.

Na webových stránkách školy nejsou uvedené žádné informace o školní knihovně. 

PROSTORY KNIHOVNY

Knihovna  se  nachází  ve  2  místnostech,  jedna  je  určena  jako  studovna  pro  žáky  

a ve druhé se nachází pracoviště knihovnice a regály s naučnou literaturou. Součástí studovny 



je výpůjční pult, 4 stoly s počítači připojenými na Internet a napojenými na tiskárny, min.  

10 míst  k sezení u volných stolů, televize,  regály s beletrií  a často využívanými  naučnými 

publikacemi. Denní tisk, časopisy a CD-ROMy spolu s dražšími publikacemi se půjčují pouze 

prezenčně. 

Studenti  mohou  zdarma  využívat  kopírku,  scanner  i  barevnou  tiskárnu,  při  větším 

objemu rozmnožovaných materiálů se podílí na nákladech vlastním doneseným papírem. 

FOND KNIHOVNY

Fond  knihovny  tvoří  20 640  svazků,  obsahuje  kromě  beletrie  a  naučné  literatury 

k různým oborům také cizojazyčné knihy, nejnovější slovníky Lingea, výukové a jazykové 

CD-ROMy,  videokazety,  DVD  s filmy  a  CD  s různorodou  hudbou.  Zajímavostí  je  také 

kompletní Ottův slovník naučný, kompletní encyklopedie Britannica, nově svázané historické 

Krameriovy noviny z 18. století a staré tisky od Jungmanna a dalších autorů. Staré tisky jsou 

přístupné studentům, kteří mají o tyto vzácné svazky zájem. 

Beletrie ve studovně je řazena abecedně podle jména autora bez dalšího třídění. Naučná 

literatura v druhé místnosti  je řazena tematicky (např. Orient, Historie,  Psychologie,  Právo 

apod.)

Knihovna odebírá řadu periodik, např.: Vesmír, Týden, Respekt, Dějiny a současnost, 

Revue  politika,  Divadelní  noviny,  Literární  noviny,  Učitelské  noviny,  Lidové  noviny  

a Kulturní přehled. 



ZPRACOVÁNÍ FONDU

Rozpočet  na  nákup  knih  knihovna  nemá  pevně  stanovený,  určuje  se  měsíčně  dle 

možností školy a dle nabídky na trhu. Větší položky knihovnice konzultuje předem s vedením 

školy, menší nakoupí a škole vyúčtuje. 

Škola používá pro evidenci a klasifikaci žáků program SAS (http://www.mp-soft.cz), 

do kterého v současné době převádí knihovní fond. Modul umožňuje využití čtečky čárových 

kódů, ale vzhledem k tomu, že je zapotřebí současné čárové kódy v knihách vyměnit za kódy 

kompatibilní  s tímto programem,  knihovna bude od července 2008 po dobu cca 4 měsíců 

zavřená.  Současně  s výměnou  čárových  kódů  proběhne  revize  fondu  a  předpokládá  se 

vyřazení  zastaralých  svazků.  Systém  umožňuje  evidenci  knih  a  čtenářů,  katalogizační 

standardy však nedodržuje.   

SLUŽBY KNIHOVNY

Veškeré služby knihovny jsou poskytovány zdarma, absenční výpůjčky jsou stanoveny 

na  30  dní.  Studenti  mohou  v knihovně  využívat  Internet,  tiskárnu  i  kopírku.  Přestože  je 

v knihovně  zavedený  automatizovaný  systém,  knihovnice  si  vede  i  papírovou  evidenci 

výpůjček  pro  případ  poruchy počítače.  V knihách  jsou  vloženy knižní  lístky,  na  které  se 

zapisují čtenáři. 

Pro  žáky  prvního  ročníku  je  organizováno  seznámení  s knihovnou,  jiné  kurzy 

informační  gramotnosti  knihovna nepořádá.  Knihovna je využívaná hlavně o přestávkách  

a volných hodinách žáků, oceňována je přítomnost počítačů v knihovně. 

Otevírací  doba  knihovny je  pevně  stanovena:  pondělí,  středa,  čtvrtek  8:30  -  15:00  

a úterý, pátek 11:30 - 15:00. 

http://www.mp-soft.cz/


název školy: Gymnázium Jana Nerudy
podnázev: škola hlavního města Prahy

adresa: Hellichova 3, Praha 1

webová adresa: http://www.gjn.cz 

ředitel: RNDr. František Kopecký 

knihovnice: PhDr. Eva Křivánková

počet žáků: 820

velikost fondu knihovny: cca 22 400 svazků

Gymnázium Jana  Nerudy patří  mezi  nejstarší  gymnázia  v České republice,  založeno 

bylo  v roce 1865. V roce 1876 bylo  zahájeno vyučování  v nové budově,  ve které je GJN 

dodnes.  Jméno  Jana  Nerudy  se  dostalo  do  názvu  školy  při příležitosti  jeho  stého  výročí 

narození  roku  1934. Od  roku  1990  je  součástí  gymnázia  dvojjazyčné  česko-francouzské 

studium. Za dobu existence gymnázia vzešla z profesorského sboru či z řad absolventů řada 

osobností,  jako například akademik Bohumil Bydžovský,  první česká lékařka B. Kecková, 

profesor Jan Patočka, profesor Radim Palouš, spisovatel Vladislav Vančura, herci Jan Tříska, 

Martin a Petr Štěpánkovi a mnoho dalších.

Gymnázium Jana Nerudy nabízí šestileté studium, které je rozděleno do tří zaměření – 

humanitní třída, přírodovědná třída a dvojjazyčné česko-francouzské zaměření. Na Žižkově 

škola provozuje osmiletou formu studia pro hudebně nadané žáky [http://www.gjn.cz].

KNIHOVNA GYMNÁZIA JANA NERUDY

Knihovna  se  nachází  ve  třetím patře  školy,  v prostorách  bývalého  kabinetu  českého 

jazyka a učeben. V současné podobě funguje knihovna od roku 1995. 

V knihovně  pracují  3  knihovnice,  jedna  na  plný  úvazek,  dvě  na  poloviční  úvazek. 

Všechny absolvovaly různé knihovnické kurzy a semináře a aktivně se zapojují do dalších 

vzdělávacích kurzů. 

Na  webových  stránkách  školy  jsou  uvedeny  informace  o  výpůjční  době  knihovny, 

kontakty na knihovnice, výpůjční řád knihovny a přes přístupové heslo je možný vstup do 

informačního systému školy. 

PROSTORY KNIHOVNY

Knihovna má k dispozici  tři  místnosti  ve třetím patře školy,  sklad knih a učebnic se 

nachází v suterénu školy. Učitelé mají k dispozici také své příruční knihovny v kabinetech.  



Dostatečný  prostor  ke  studiu  (min.  16  míst  u  stolu)  umožňuje  knihovnu  využívat  

i k výuce, probíhají zde pravidelně jazykové hodiny, po dobu tohoto vyučování je knihovna 

ostatním studentům nepřístupná. Počítač pro studenty v knihovně není, ale počítá se s ním do 

budoucna.  Knihovnice  má  vlastní  počítač,  používá  ho  pro  evidenci  fondu.  Kopírka  je 

k dispozici jak v knihovně, tak i na chodbě školy, funguje na předplacené karty. 

FOND KNIHOVNY

Ve fondu knihovny Gymnázia Jana Nerudy se nachází přibližně 22 400 svazků. Jedná se 

především o naučnou a zahraniční literaturu vzhledem k francouzskému zaměření gymnázia. 

Knihovní  fond zahrnuje beletrii,  která  je stavěna abecedně podle jména autora a naučnou 

literaturu  stavěnou  tematicky,  cizojazyčné  (nejčastěji  francouzské)  knihy,  zjednodušenou 

cizojazyčnou četbu. Z časopisů a novin odebírá knihovna například: Lidové noviny, Mladá 

fronta Dnes, Respekt, Literární noviny, Osvobození, Host a různé francouzské časopisy. 

ZPRACOVÁNÍ FONDU

Knihovna  nemá  stanovený  limit  pro  nákup  knih,  ale  její  rozpočet  vychází  na  cca  

50 tis.  Kč za rok, knihovna nakupuje mj.  drahé francouzské a jiné zahraniční  dokumenty. 

Každý nákup knihovnice  konzultuje  s vedením školy.  Návrhy na  nákup titulů  předkládají 

především učitelé, kteří vytváří seznam požadovaných titulů. 

Knihovna  používá  již  několik  let  knihovnický  systém  KP-Win,  v současné  době 

přechází  na  vyšší  verzi  systému,  KP-WinSQL  (http://www.kpwinsql.cz/).  Jedná  se  

o  sofistikovaný  automatizovaný  knihovní  systém,  který  je  vhodný  i  pro  velké  veřejné 

knihovny. 

Lístkové katalogy ani jinou papírovou evidenci již knihovna nevede. 

http://www.kpwinsql.cz/


název školy: Střední průmyslová škola strojnická
podnázev: škola hlavního města Prahy

adresa: Betlémská 4/287, Praha 1

webová adresa: http://www.betlemska.cz/

ředitel: Ing. Jaroslav Červený 

knihovník: Mgr. Aleksandar Popovič

počet žáků: cca 600

velikost fondu knihovny: cca 12 605 svazků

SLUŽBY KNIHOVNY

Veškeré služby knihovny jsou poskytovány zdarma, absenční výpůjčky jsou stanoveny 

na 30 dní. Pokuta za zpozdné za 1 knihu činí 1 Kč/den. 

V prvním ročníku probíhá seznámení studentů s knihovnou, jiné informační kurzy nebo 

vzdělávací akce v knihovně neprobíhají. Knihovna je otevřená denně 8:00 - 16:30, s výjimkou 

tří vyučovacích hodin týdně, po které je knihovna pro ostatní žáky nedostupná.

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, vznikla v roce 1837 

jako první česká průmyslová škola. Dobrou pověst a velkou tradici ocenilo i hlavní město 

Praha, již od roku 1990 je zřizovatelem školy a vytváří  pro školu velmi dobré podmínky. 

Škola  se  proto  řadí  mezi  nejmoderněji  vybavené  průmyslové  školy  nejen  v  Praze 

[http://www.betlemska.cz].

KNIHOVNA SPŠ STROJNICKÉ

Knihovna se nachází v přízemí školy v prostorách bývalé kotelny. Její současná podoba 

se datuje od 90. let minulého století, knihovna zde ale sloužila již od založení školy. Zpočátku 

byla pouze učitelská, jako součást kabinetu, ve kterém se nacházel i výpůjční pult. 

V knihovně je zaměstnán jeden pracovník na plný úvazek se středoškolským vzděláním 

(Střední  průmyslová  škola)  a  druhý  na  0,6  úvazku  s vysokoškolským  vzděláním  (Teorie 

kultury na Filozofické fakultě UK, pracoval v Národní knihovně v oddělení katalogizace). Na 

0,2  úvazku je  v knihovně zaměstnána  rovněž  pracovnice  Národní  knihovny zabývající  se 

zejména projekty a granty,  díky kterým knihovna získala nové počítače,  ale také knihovní 

systém. 



Na  webových  stránkách  školy  není  o  knihovně  žádná  informace,  pouze  v sekci 

„Aktuálně“ je vypsaná veřejná obchodní soutěž pro modernizaci knihovny a informačního 

centra s dobou plnění do 31.10.2008. Jedná se o výměnu stávajícího zastaralého vybavení 

knihovny a její dovybavení dataprojektorem a projekční plochou. 

PROSTORY KNIHOVNY

Knihovna disponuje samostatnou místností včetně depozitáře a skladu. V depozitáři se 

nacházejí učebnice a duplikáty,  zatímco ve skladu jsou uloženy učebnice přímo pro školní 

výuku.  Žáci  si  tedy  zatím  většinu  učebnic  nemusí  kupovat,  jak  je  obvyklé  na  ostatních 

středních školách, ale mají je půjčené od školy. Tento fond se již nedoplňuje, až učebnice 

zastarají, budou si je obstarávat žáci sami. 

Knihovna je společná pro učitele i žáky, podle zákona je  veřejně přístupná (registrovaná 

na Ministerstvu kultury), zatím se ale o její služby nikdo z veřejnosti nezajímal. Pokud by se 

našli čtenáři z okruhu veřejnosti, kteří by měli zájem knihovnu navštěvovat, pracovníci jsou 

připraveni  služby  poskytovat.  Knihovna  nabízí  žákům  také  dostatek  pracovního  prostoru 

(volné stoly, stoly s počítači), snaží se být příjemným místem, kde mohou žáci trávit volný 

čas například i hraním společenských her apod. 

Knihovna má k dispozici 8 počítačů, z toho 6 připojených na Internet. Studenti mohou 

využívat  5  počítačů,  z nichž jeden je  určený pouze pro vyhledávání  v katalogu knihovny. 

V knihovně jsou k dispozici 2 kopírky, které jsou pro žáky zpoplatněny dvěma korunami za 

stránku, učitelé využívají druhou kopírku pro potřeby výuky zdarma. 

FOND KNIHOVNY

Knihovní fond čítá na 12 605 svazků, přírůstky za poslední rok (2007) činily 113 titulů. 

Složení knihovního fondu se dá vyjádřit v poměru 60 : 40, beletrie : naučná literatura. Fond 

knihovny v současné době obsahuje také 222 audiovizuálních dokumentů,  které  tematicky 

slouží pro výuku češtiny nebo se zde promítají odborné filmy. 

Velká část knih se nachází ve volném výběru, stavění fondu je standardní – beletrie  

a poezie abecedně podle jména autora, odborná literatura tematicky. Lístkové katalogy se již 

v knihovně nevyužívají. 

ZPRACOVÁNÍ FONDU

Knihovna má rozpočet  kolem 5 tis.  Kč na rok.  Časopisy do fondu knihovny kupuje 

přímo škola ze svého rozpočtu. Knihovníci v první řadě respektují přání učitelů, zejména co 

se  týče  povinné  literatury,  doporučené  četby  apod.  Pokud  zbývají  peníze  na  konci  roku, 



mohou studenti i učitelé využít knihu přání, ze které pak pracovníci knihovny vybírají další 

tituly ke koupi. Knihovníci  pravidelně sledují nabídku knihkupectví,  antikvariátů, nakupují 

též přes Internet. 

Po  přijetí  dokumentu  do  knihovny  probíhá  základní  evidence  do  papírového 

přírůstkového seznamu a do automatizovaného knihovního systému. Zároveň se dokumentu 

přidělí čárový kód. Knihovna má již čárovými kódy opatřen celý fond. 

Katalogizace  probíhá  zatím  v automatizovaném  systému  KP-Sys,  který  používá  svůj 

vnitřní  formát,  ale  pro  komunikaci  s ostatními  systémy  vystupuje  jako  UNIMARC. 

Knihovníci tvoří záznamy sami, nestahují je, protože jich zpracovávají málo. Tato situace se 

pravděpodobně v nejbližší době změní, neboť knihovna má zakoupený nový systém KP-Win 

SQL  školní  verzi  (http://www.kpwinsql.cz/),  který  využívá  všechny  funkce  typické  pro 

moderní knihovní systémy.

SLUŽBY KNIHOVNY

Standardní  doba  výpůjčních  služeb  je  pro  studenty  stanovena  na  30  dní,  učitelé  si 

mohou  knihy  prodlužovat,  případně  vypůjčit  na  celý  rok.  Veškeré  služby  knihovny  jsou 

poskytovány zdarma. Prezenčně knihovna zpřístupňuje různé slovníky, encyklopedie, dražší 

knihy a elektronická média. 

V prostorách knihovny probíhají občas také hodiny českého jazyka, studenti zde mohou 

zhlédnout zfilmovaná klasická díla z povinné četby.  

Pro studenty prvního ročníku pořádají knihovníci pravidelně kurzy informační výchovy. 

Rádi by také pořídili placené databáze a učili studenty využívat různé zdroje informací. 

Nejvíce studentů se ale přes den vystřídá na počítačích s připojením na Internet, protože 

počítačové učebny nejsou volně přístupné. Knihovnu využívá kolem 80 lidí denně. 

Otevírací doba knihovny je denně 7:30 - 17:00, zavřeno je pouze přes poledne od 12:00 

do 12:30.

http://www.kpwinsql.cz/


název školy: Střední průmyslová škola stavební
adresa: Dušní 17, Praha 1

webová adresa: http://www.spsdusni.cz/

ředitelka: PaedDr. Marie Kopečná 

knihovnice: Jaroslava Brachtlová

počet žáků: cca 465

velikost fondu knihovny: cca 12 787 svazků

KNIHOVNA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY STAVEBNÍ

Školní studijní a informační centrum (ŠSIC) se nachází v přízemí školy, do které je vstup 

pouze přes vrátnici. Slouží jak studentům, tak učitelům a také pro prezentaci stavebních firem, 

které  zde  podávají  informace  o svých  technologiích  apod.  Knihovna je  registrovaná  jako 

veřejně přístupná  na  Ministerstvu  kultury ČR, ale  zatím nikdo z veřejnosti,  podle  sdělení 

knihovnice,  neprojevil  zájem její  služby využívat.  Z poslední  inspekční  zprávy,  která  je  

o škole k dispozici z března 2001, vyplývá, že ŠSIC poskytuje své služby také žákům smluvní 

školy (Základní  škola  nám.  Curieových),  tato  informace  však  nebyla  při  osobní  návštěvě 

ověřena. 

V ŠSIC pracuje pouze jedna knihovnice se středoškolským knihovnickým vzděláním. 

Pracuje na plný úvazek, ale na konci školního roku se chystá odejít do důchodu. 

Na  webových  stránkách  školy  má  ŠSIC  podrobně  představené  své  služby  včetně 

fotografií  knihovny.  Katalog  knihovny  není  zpřístupněn,  protože  to  používaný  knihovní 

systém neumožňuje. 

PROSTORY KNIHOVNY

ŠSIC je  tvořeno třemi  místnostmi,  v první  se  nachází  výpůjční  pult,  stoly s počítači, 

kopírka,  televize  a  příruční  knihovna.  Ve druhé  místnosti  je  situován  fond  knihovny  ve 

volném výběru. Třetí místnost tvoří pracovna s počítači, rýsovací stůl a ukázky technologií 

stavebních firem. 

Knihovna  disponuje  osmi  počítači  pro  studenty,  které  jsou  připojeny  na  Internet.  Je 

možné  také  využívat  scanner  a  kopírku  –  jedná  se  o  placené  služby,  knihovna  účtuje  

1,60 Kč/stránka. Studenti používají pro kopírování předplacené karty. Tiskárna je napojena na 

všechny počítače, je možné tisknout také barevně. Opět se jedná o placenou službu. 



Televize v ŠSIC slouží pro volný čas studentů, videotéka obsahuje jak výukové filmy tak 

i  současnou  filmovou  tvorbu.  Televizi  je  možné  využívat  jednotlivě  o  přestávkách  nebo 

hromadně pro potřeby výuky. 

FOND KNIHOVNY

Knihovní  fond  obsahuje  12  787  svazků,  poměrné  složení  fondu  beletrie  :  naučná 

literatura je zhruba vyrovnané. Odborná literatura je stavěna tematicky a beletrie abecedně 

podle jména autora. 

ZPRACOVÁNÍ FONDU

V současné době je nákup knih pozastaven z důvodu nedostatku financí. Dříve nebýval 

knihovně stanoven rozpočet na nákup knih, knihy se nakupovaly podle potřeby vyučujících. 

Pedagogové  podávali  knihovnici  požadavky  na  zakoupení  konkrétních  titulů,  knihovnice 

požadované dokumenty nakoupila a následně vyúčtovala vedení školy. 

Základní  evidence  dokumentů  je  vedena  v tištěném  přírůstkovém  seznamu  

a v automatizovaném knihovním systému. Katalogizace probíhá v systému DASAT, což je 

systém vyvinutý na Vysokém učení technickém v Brně. Není kompatibilní s jinými systémy, 

nenabízí žádné moderní funkce sofistikovaného knihovního systému. Záznamy nelze stahovat 

přes protokol Z 39.50, ale vzhledem k současnému pozastavenému nákupu je absence této 

funkce pro zdejší knihovnu bezpředmětná. 

Lístkový katalog je v knihovně také k dispozici, ale není převedený do automatizované 

podoby. V současné době se již dále nerozšiřuje.

SLUŽBY KNIHOVNY

Výpůjční  doba  knihovny je  oficiálně  stanovena  na 30 dní.  Výpůjčky nejsou vedeny 

v automatizovaném knihovním systému, evidují se pouze na knižní lístky.  Tyto lístky jsou 

uloženy  v krabici  u  výpůjčního  pultu,  jsou  zařazeny  podle  titulů  knih.  Pokud  vznikne 

požadavek na vypůjčený titul,  knihovnice odkáže dotyčného za čtenářem,  který má knihu 

půjčenou. 

Pracovnice ŠSIC nepořádá žádné kurzy informační gramotnosti,  své čtenáře odkazuje 

do Národní nebo Státní technické knihovny. Pracovat s katalogem čtenáři nepotřebují, protože 

knihy za ně vyhledá knihovnice, která má přehled o fondu. Požadovaný dokument jim sama 

vyhledá a přinese.

Otevírací doba knihovny je denně 9:00 – 12:40, odpoledne je otevřeno v pondělí, úterý 

a čtvrtek 13:10 – 16:00, ve středu do 15 hodin a v pátek do 14 hodin.



název školy: Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola dopravní
adresa: Masná 18, Praha 1

webová adresa: http://www.spsdmasna.cz/

ředitel: Jan Kadeřábek 

knihovnice: Marie Venturová, Zdeňka Rohanová

počet žáků: cca 1 000

velikost fondu knihovny: cca 20 000 svazků

VOŠ a SOŠ dopravní má téměř padesátiletou  tradici  ve výchově odborníků,  kteří  se 

uplatňují ve všech druzích dopravy i v oborech, které s dopravou více či méně souvisejí. Od 

ostatních  škol  podobného typu  se  učební  plány na  zdejší  škole  odlišují  například  vyšším 

počtem hodin cizích jazyků, výpočetní techniky i dalších disciplín, které jsou potřebné pro 

výkon povolání [http://www.spsdmasna.cz].

KNIHOVNA SPŠ A VOŠ DOPRAVNÍ

Knihovna  slouží  jako  informační  středisko  školy,  které  je  umístěno  v  prvním patře 

budovy B (v Masné ul. č. 8). Knihovna je vedena jako společná pro učitele a žáky, knihy jsou 

soustředěny zde na jednom místě, vyučující nemají příruční knihovny v kabinetech. 

V knihovně  pracují  dvě  pracovnice  na  plný  úvazek,  jedna  má  střední  knihovnickou 

škola, druhá střední průmyslovou školu stavební. 

Na  webových  stránkách  školy  se  nacházejí  informace  o  velikosti  knihovny,  jejích 

službách a vybavení, včetně fotografií interiéru.

PROSTORY KNIHOVNY

Knihovna  má  k dispozici  3  členěné  místnosti  a  2  depozitáře.  V hlavní  místnosti  se 

nachází výpůjční pult, počítače, časopisy a slovníky. Ve druhé místnosti,  která je propojená 

s hlavní místností, je velký prostor ke studiu (min. 14 míst k sezení) a regály s beletrií. Třetí 

místnost  je  průchozí  z hlavní  místnosti  a  slouží  jako  pracovna  knihovnic,  kde  jsou  také 

uskladněny dražší  audiovizuální  dokumenty.  Za pracovnou knihovnic  se  nachází  oddělení 

odborné literatury,  jedná se ale především o starší  knihy z různých vědních oborů.  V této 

místnosti se nachází také hojně využívaný stroj pro kroužkovou vazbu dokumentů. Za touto 

místností  se  nacházejí  ještě  minimálně  dva  depozitáře  na  odložené  a  vyřazené  knihy. 

Knihovna  dle  pokynů  vedení  školy  nesmí  žádnou  knihu  vyhodit  ani  odepsat,  proto  již 

nepotřebné knihy skladuje v těchto depozitářích. 



V knihovně  je  k dispozici  7  počítačů  s připojením  na  Internet,  katalog  knihovny  je 

přístupný pouze na počítači knihovnice. Studenti mohou využívat kopírku, scanner, tiskárny, 

video a televizi. Tisk dokumentů je zpoplatněn 1,50 Kč za 1 stranu A4. 

FOND KNIHOVNY

Knihovní  fond   tvoří  asi  20  000  svazků  a  obsahuje  nejrůznější  typy  dokumentů. 

Objevují  se zde knihy s dopravní tematikou všeho druhu, knihy a učebnice vztahující  se  

k jednotlivým vyučovacím předmětům na škole, ale i slovníky, encyklopedie a v neposlední 

řadě beletrie.  Beletrie je řazena abecedně podle jména autora a naučná literatura tematicky. 

Knihovna  odebírá  25  titulů  časopisů,  od  denního  tisku,  přes  počítačové  časopisy  až  po 

odborné tituly z oboru dopravy. 

ZPRACOVÁNÍ FONDU

Nákup knih je v současné době pozastaven. Z rozpočtu knihovny, který činí 3 tis. Kč 

měsíčně,  nakoupí  knihovnice  v současné  době  pouze  jazykové  učebnice  pro  vyučující, 

kterých je na škole 120. Ze zbývajících peněz nakoupí skripta pro celou školu a pro rozvoj 

fondu knihovny již nezbývají finanční prostředky. 

Knihovna  vede  přírůstkový  seznam  v papírové  podobě  a  pro  půjčování  dokumentů 



název školy: Základní škola praktická a Praktická škola
adresa: Vinohradská 54, Praha 2

webová adresa: http://www.vinohradska.praha.indos.cz/

ředitel: PaedDr. Stanislav Drbout

knihovnice: Andrea Stránská

počet žáků:  125

velikost fondu knihovny:  3 796 svazků

využívá  knižní  lístky.  Pro  katalogizaci  používá  knihovna  knihovní  systém Clavius.  Fond 

knihovny  však  není  opatřen  čárovými  kódy,  proto  knihovna  nemůže  využívat  veškeré 

možnosti tohoto systému. Z celého fondu je do systému převedeno pouze 8 000 knih, starší 

exempláře se převádět neplánují. 

SLUŽBY KNIHOVNY

Služby  knihovny jsou  poskytovány  zdarma.  Absenční  výpůjčky  jsou  stanoveny  na  

30 dní, prezenční fond je omezen na encyklopedie a slovníky. Užitečnou doplňkovou službou 

knihovny je stroj na vazbu dokumentů, který je studenty hojně využíván. Knihovna  je  denně 

otevřená 7:30 – 14:30 hod.

Základní  škola  praktická  je  určena  pro  děti  s mentálním  handicapem  a žáky,  kteří 

nezvládají  s úspěchem  učivo  předepsané  pro  základní  školy.  Zároveň  je  určena  pro  děti 

s odkladem povinné školní docházky, pro které je otevřen přípravný ročník.  Na ni navazuje 

dvouletá  Praktická  škola,  která  připravuje  žáky  (absolventy  základních  škol  praktických, 

základních  škol  speciálních  a základních  škol  s nedokončeným  základním  vzděláním)  pro 

praktický  život.  Individuální  přístup,  malý  počet  žáků  ve  třídě  (max.  14),  umožňuje 

handicapovaným  žákům  rozvoj  osobnosti.  Důraz  je  kladen  na  rozvíjení  praktických 

dovedností – práce a údržba v domácnosti, sebeobsluha. V menší míře se vyučují všeobecně 

vzdělávací předměty, psaní na počítači a cizí jazyky [http://www.atlasskolstvi.cz]

KNIHOVNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ A PRAKTICKÉ ŠKOLY

Knihovna  má  k dispozici  dvě  menší  místnosti.  V  jedné  je  umístěn  fond  knihovny 



v zamykatelných skříních, ve druhé probíhá výuka nebo si zde žáci mohou půjčené knihy pod 

dozorem učitelů prohlížet. Část knih evidovaných ve fondu knihovny je uložena u vyučujících 

v kabinetech.

O  knihovnu  se  stará  jedna  pracovnice  v rámci  svých  pedagogických  povinností, 

knihovna  je  otevřená  kdykoliv  do  dohodě  s učitelem  nebo  při  výuce,  která  v prostorách 

knihovny probíhá. 

Na webových stránkách školy není o knihovně poskytnuta žádná podrobnější informace. 

PROSTORY KNIHOVNY

V místnosti,  která  slouží  jako  učebna,  je  k dispozici  12  míst  k sezení,  což  zcela 

postačuje  potřebám celé  třídy.  Knihovna  nemá  volný  výběr,  protože  žáci  knihy  ztráceli  

a ničili.  V knihovně není k dispozici počítač, knihovnice má jen vytištěný aktuální seznam 

knih. 

FOND KNIHOVNY

Fond knihovny tvoří asi 3 800 svazků. Největší zastoupení má mimočítanková četba 

sloužící k rozvoji čtenářských návyků. Naučná literatura je stavěná tematicky a je rozdělená 

do 19 oborů. Beletrie je řazená abecedně podle autora. Knihovní fond je po obsahové stránce 

velmi  rozmanitý,  původně  pochází  z knihoven  tří  škol,  které  se  v roce  2005  sloučily  

a  nyní  působí  v budově Základní  praktické  a  Praktické  školy.  Knihovní  fond tvoří  knihy 

zaměřené  na  ruční  práce,  výtvarnou  výchovu,  kuchařky  a  další  obory  orientované  

k praktickému zaměření školy. Ve fondu se nacházejí i jazykové příručky, které však slouží 

spíše učitelům. 

ZPRACOVÁNÍ FONDU

Pro rozvoj  knihovny dostane  knihovnice  na  začátku  každého školního  roku částku  

5 – 7 tisíc Kč. O jejím využití rozhoduje knihovnice sama. Učitelé dostávají 4 – 5 tisíc Kč 



název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
podnázev: fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

adresa: Kladská 1, Praha 2

webová adresa: http://www.kladska.cz/

ředitelka: Mgr. Kateřina Vávrová 

knihovnice: Mgr. Hana Dvořáková

počet žáků: cca 330

velikost fondu knihovny: cca 2 300 svazků

ročně pro nákup vzdělávacích pomůcek ke svému oboru, tuto částku mohou použít také na 

nákup knih a encyklopedií své příruční knihovny. 

Zpracování knihovního fondu probíhá v programu MS Excel. 

SLUŽBY KNIHOVNY

Služby knihovny jsou poskytovány zdarma, avšak pouze prezenčně. Knihy se žákům 

absenčně nepůjčují, proto knihovna nevede žádné čtenářské průkazy.  O samostatnou četbu 

nemají žáci příliš zájem, neboť mají problémy se samostatným čtením. 

Školní knihovna úzce spolupracuje s pobočkou Městské knihovny v Korunní ulici, která 

často pořádá pro žáky Praktické školy různé akce. 

Základní škola v Kladské ulici v Praze 2 byla založena roku 1902. Všechny třídy jsou 

s rozšířenou výukou německého jazyka.  Od 6. ročníku probíhá výuka anglického jazyka.  

Od  7.  ročníku  je  žákům  nabízen  další  jazyk  jako  zájmový  kroužek  –  francouzština, 

španělština,  italština,  ruština,  portugalština.  Specialitou  školy  jsou  výměnné  zahraniční 

zájezdy žáků, kteří mají možnost vyjet do německy, anglicky a francouzsky mluvících zemí, 

kde žijí v rodinách [http://www.kladska.cz/].

KNIHOVNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY KLADSKÁ

O knihovnu  se  stará  jedna  z  vyučujících  v rámci  svých  pedagogických  povinností.  

Na webových stránkách školy není o knihovně žádná informace.  

PROSTORY KNIHOVNY

Knihovna v současné době nemá k dispozici odpovídající prostory, nachází se ve skladu 

učebnic, kde je možný pouze výdej knih. Část knihovního fondu je uložena ve třídách. Dříve 



knihovna měla vlastní místnost, která je nyní využívaná jako učebna. Učitelé mají knihovnu 

oddělenou od žákovské, umístěnou ve sborovně. 

FOND KNIHOVNY

Knihovní fond má cca 2 300 svazků, je rovnoměrně složen z beletrie a naučné literatury. 

Jazykové  učebnice  se  nacházejí  v učitelské  knihovně.  Z časopisů  odebírá  knihovna pouze 

titul Science. 

ZPRACOVÁNÍ FONDU

Knihovna  nemá  určenou  žádnou  částku  na  nákup  knih,  nejvíce  peněz  získává 

knihovnice ze sběru papíru. Místní děti jsou velmi aktivní, proto se z takto získané částky dá 

zakoupit potřebná literatura i audiovizuální dokumenty.  Na nákup knih přispívá také Klub 

rodičů, který před Vánoci shromáždí částku asi 2 000 Kč, za kterou knihovnice nakoupí dražší 

publikace,  na  které  nejsou  prostředky  během  roku.  Výběr  knih  konzultuje  knihovnice 

s ředitelkou školy, nejčastěji vybírají přes Albatros - Klub mladých čtenářů. Roční přírůstek 

se  pohybuje  kolem 60 -  70 titulů,  přibližně  20  titulů  koupí  knihovnice,  ostatní  knihovna 

získává díky darům rodičů žáků. 

Zpracování fondu je v papírové podobě, na půjčování knih používá knihovnice výpůjční 

lístky. Je veden také seznam přírůstků a úbytků. 

SLUŽBY KNIHOVNY

Služby knihovny jsou poskytovány zdarma, veškeré knihy je možné půjčit absenčně na 

30  dní.  Pokuty  za  pozdní  vrácení  knih  nejsou  stanoveny,  ale  při  ztrátě  knihy  je  třeba  ji 

nahradit  novou nebo jiným titulem. Ve třetí  třídě probíhá seznámení  s knihovnou, s jejími 

službami  a  jejím  fondem.  Škola  využívá  programy  Městské  knihovny,  kam  celé  třídy 

pravidelně docházejí.

Otevírací doba knihovny je pouze o velké přestávce (9:40 - 10:05) ve středu a v pátek.



název školy: Arcibiskupské gymnázium
adresa: Korunní 2, Praha 2

webová adresa: http://www.arcig.cz/

ředitel: Ing. Mgr. Richard Mašek

knihovnice: Mgr. Fürbacherová

počet žáků:  504

velikost fondu knihovny: cca 4 500 svazků

Arcibiskupské gymnázium je osmiletá církevní škola všeobecného studijního zaměření. 

Zřizovatelem školy  je  Arcibiskupství  pražské.  Studenti  se  povinně  učí  dva  cizí  jazyky  a 

latinu.  Arcibiskupské  gymnázium  není  vyhrazeno  jen  věřícím  křesťanům  (to  platí  jak  o 

studentech, tak o učitelích). Cílem školy je zajistit věřícím křesťanům prostředí, v němž jejich 

víra bude věcí zcela přirozenou (především prostřednictvím nabízených duchovních aktivit), 

na druhé straně není účast na duchovních aktivitách školy pro nikoho povinná, ode všech se 

však očekává přinejmenším tolerantní postoj ke křesťanství [http://www.arcig.cz].

KNIHOVNA ARCIBISKUPSKÉHO GYMNÁZIA

Knihovna  je  umístěna  v samostatné  místnosti,  v současné  době  se  chystají  stavební 

úpravy a rozšíření knihovny o celou jednu místnost, která by sloužila jako velká studovna, 

kde by se mohla učit celá třída. 

V knihovně  je  na  částečný  úvazek  (26  hod.  týdně)  zaměstnána  pracovnice,  která 

absolvovala  knihovnický  kurz  a  i  nadále  si  zvyšuje  svou  odbornou  kvalifikaci  účastí  na 

knihovnických školeních.

Na webových stránkách školy není o knihovně poskytnuta žádná informace. 



PROSTORY KNIHOVNY

Knihovna má k dispozici jednu místnost,  ve které se nachází knižní regály,  počítače  

i pracovní kout knihovnice. Učitelé mají ve svých kabinetech příruční knihovny. V knihovně 

je 5 míst k sezení a 8 počítačů s připojením na Internet, navíc mají žáci přístup do počítačové 

učebny. Knihovna slouží také jako sklad učebnic pro nižší ročníky. Kopírky jsou ve škole na 

chodbách,  studenti  využívají  předplacených  kopírovacích  karet.  Ve škole  se  nachází  také 

multifunkční  učebna  s moderní  technikou,  která  je  velmi  využívaná.  V knihovně  je 

k dispozici  televizor  a  video.  Knihy se  nacházejí  v uzamčených  regálech  a  jsou dostupné 

pouze na vyžádání.

FOND KNIHOVNY

Fond knihovny Arcibiskupského gymnázia má zhruba 4 500 svazků. Kromě beletrie  

a naučné literatury jsou v knihovně skladovány i učebnice (viz fotografie výše z června 2008). 

Knihovnice přes prázdniny učebnice roztřídí,  zkontroluje a připraví  k opětovnému rozdání 

v září.  CD-ROMy jsou  k dispozici  spíše  v multifunkční  učebně,  knihovna  není  vybavena 

technikou  potřebnou  pro  jejich  používání.  Z časopisů  odebírá  knihovna Učitelské  noviny, 

ABC, Universum. 

ZPRACOVÁNÍ FONDU

Knihovna  nemá  pevně  stanovený  limit  na  nákup  knih  a  každou  položku  musí 

knihovnice konzultovat s vedením školy.  Nákup knih je vzhledem k finančním možnostem 

školy  velmi  omezený.  Knihovnice  nakoupí  pouze  4  -  5  titulů  z Knižního  klubu  ročně, 

doplňování fondu knihovny je závislé na darech od rodičů nebo vyřazených knihách z jiné 

knihovny.  Nabídka darů je ale  poměrně velká,  navíc  si  knihovnice může ponechat  částku 

vybranou na pokutách, kterou použije na nákup knih. 

Knihovna  dříve  používala  knihovnický  systém  Lanius  (http://www.lanius.cz/),  nyní 

přechází na KP-Win SQL (http://www.kpwinsql.cz/). Veškerá evidence fondu je vedená na 

počítači. 

SLUŽBY KNIHOVNY

Knihovna poskytuje své služby zdarma, absenční výpůjčky jsou stanoveny na 30 dní, 

prezenčně  jsou  zpřístupňovány  dražší  encyklopedie,  jako  např.  kompletní  Ottův  slovník 

naučný. Pokuta z prodlení za 1 knihu je stanovena na 1 Kč/den. 

http://www.kpwinsql.cz/
http://www.lanius.cz/


V prvním ročníku probíhá úvodní seznámení s knihovnou, s jejími službami a funkcemi. 

Studenti nosí do školy studijní průkaz, který slouží zároveň jako čtenářský průkaz do školní 

knihovny.

Otevírací doba knihovny je od pondělí do čtvrtka 9:30 - 16:00 hod.



ZÁVĚR

Školní knihovny mají v činnosti školy nezastupitelnou úlohu, která je deklarována mimo 

jiné  v Manifestu  UNESCO  pro  školní  knihovny  a  ve  Směrnici  Mezinárodní  federace 

knihovnických  asociací  IFLA.  Vzhledem  k tomu,  ze  v České  republice  není  nezbytnost 

školních  knihoven  legislativně  upravena,  je  potřeba,  aby  o  přínosu  školní  knihovny  pro 

vzdělávání žáků byli přesvědčeni hlavně ředitelé škol, kteří přerozdělují finanční prostředky 

z rozpočtu  školy.  Mezinárodní  srovnávací  výzkumy  pravidelně  potvrzují  nedostatečnou 

informační  gramotnost  žáků,  která  podle dr.  Jiřího Kocha  „nespočívá pouze v  dovednosti  

vyhledávat  a  případně  zpracovávat  informace  moderní  technikou,  ale  především  ve  

smysluplném  zpracovávání  a  využití  získaných  informací  jako  prostředku  k dosažení  

vytčeného cíle“ [DOBŠÍKOVÁ, 2004]. Podle Mgr. Ludmily Čumplové by „školní knihovník  

měl být k dispozici dětem i učitelům. Pedagogům by měl připravovat podklady z publikací,  

stahovat informace z Internetu, pomáhat s přípravou projektů.  Fond školní knihovny by se 

měl stát běžnou součástí vyučovacího procesu“[KRAMULOVÁ, 2005].

Podle Ústavu pro informace ve vzdělávání mělo v roce 2007 v Praze školní knihovnu 

357 základních a středních škol, tj. více než 75% z nich. Informace odděleně  pro ZŠ a SŠ 

nebo pro jednotlivé obvody Prahy se mi ze statistik nepodařilo zjistit. Seznam všech škol, 

které mají  knihovnu, ve statistikách ÚIV neexistuje vzhledem k tomu,  že školní knihovna 

není zařazena v rejstříku škol a školských zařízení. Při sběru dat ÚIV spoléhá na to, že školy, 

které školní knihovnu mají, vyplní výkaz o školní knihovně. 

Zadáním  bakalářské  práce  bylo  zmapovat  současný  stav  školních  knihoven  v pěti 

obvodech Prahy.  Pro splnění daného cíle jsem si nejprve shromáždila potřebná data, pomocí 

naformulovaných  otázek  pro  dotazování.  Dotazování  jsem  provedla  prostřednictvím 

dotazníku, který jsem rozeslala na příslušné školy, poté telefonicky a nakonec i osobně při 

svých  návštěvách  některých  vytipovaných  škol.  Shromážděné  údaje  jsem zapracovala  do 

přehledných tabulek a grafů. V závěrečné kapitole jsem pak provedla vyhodnocení průzkumu, 

sledovala  jsem  kolik  ZŠ  a  SŠ  provozuje  knihovnu,  jaký  je  vztah  mezi  velikostí  fondu 

knihovny  a  počtem  žáků  ve  škole  nebo  velikostí  fondu  a  umístěním  knihovny,  popř. 

způsobem  zpracování  fondu.  Zajímala  jsem  se  také  o  vztah  mezi  vzděláním  pracovníka 

knihovny, jeho úvazkem a otevírací dobou knihovny. Porovnání zjištěných skutečností jsem 

se snažila vyjádřit pro přehlednost procentuálně.  



Z mého  výzkumu  vyplývá,  že  většina  základních  i  středních  škol  v Praze  1  -  5 

knihovnu má, liší se však nejen umístěním knihovny, jejím vybavením a velikostí fondu, ale 

především svou integrací do vzdělávacího procesu školy a poskytovanými službami. Vedle 

velkých  informačních  a  studijních  center  škol  s bohatými  fondy  obsahujícími  až  22  tis. 

svazků, jsem se setkala i se sbírkami knih, jejichž fond nepřesáhne 300 svazků, a které jsou 

zamčené  ve  skříních  ve  skladu,  na  chodbě  školy  nebo  v kabinetu,  kde  žákům  nebývají 

k dispozici. 

Nad profesionálními knihovníky výrazně převažují pedagogové, kteří mají knihovnu 

na  starosti  v rámci  svých  pedagogických  povinností.  Profesionální  knihovník  není  vždy 

pracovník  s knihovnickým  vzděláním,  na  středních  školách  se  jedná  spíše  o  pracovníka 

s jiným odborným vzděláním, nejčastěji střední ekonomickou školou. 

Vedle knihoven s pravidelnou výpůjční  dobou až 40 hodin týdně fungují knihovny 

přístupné pouze o přestávce 1x týdně, v lepším případě aspoň jednu přestávku denně. Pevně 

stanovená  výpůjční  doba  však  není  pro  knihovny sledovaných  obvodů  příliš  typická.  Na 

základních  i  středních  školách  je  spíše  uplatňován  model  školních  knihoven  přístupných 

pouze po dohodě s vyučujícím, což je podle mého názoru přístup, který řadu žáků odradí od 

využívání školní knihovny (spíše než když mohou nahlédnout do školní knihovny, nezávazně 

prohlédnout pár knížek, aniž by jim za zády stál pedagogický dozor apod.).

Zatímco knihovny základních škol nejčastěji uvádějí, že zpracovávají knihovní fond 

tradičně  v papírové  podobě,  středoškolské  knihovny  více  využívají  možností  výpočetní 

techniky a ve velké míře i dostupných knihovnických programů. 

Protože  školní  knihovny  nenacházejí  v současné  době  oporu  v české  legislativě, 

připravila  Národní  pedagogická  knihovna  Komenského  v roce  2006  projekt  na  podporu 

školních knihoven s názvem Centrum pro školní knihovny. Tento projekt zahrnující webovou 

stránku s praktickými  i  teoretickými  informacemi  pro školní  knihovny se neustále  rozvíjí. 

Výsledky mého průzkumu umožní NPKK zaměřit se na aktuální problémy školních knihoven 

a oslovit zúčastněné knihovny s nabídkou konkrétní pomoci. 
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PŘÍLOHA 1

Seznam základních a středních škol Prahy 1 – 5
Následující tabulka podává přehled o školách, které byly zahrnuty do průzkumu. Databáze 
škol pochází z Registru škol na ÚIV z podzimu roku 2007. Šedé podbarvení značí školy, které 
mají školní knihovnu, tučné písmo na šedém podbarvení značí školy, které byly navíc 
navštíveny osobně. Školy, které uvedly, že nemají školní knihovnu, jsou označeny tučně na 
bílém podkladu. Ostatní školy se nepodařilo kontaktovat nebo na dotazník neodpověděly. 

Všechny školy,  které odpověděly na dotazník (ať knihovnu mají  nebo ne), jsou také 

zakresleny v mapách v kapitole 3 pod jednotlivými obvody. 

Základní školy Prahy 1 – 5

NÁZEV ADRESA PRAHA WWW
1 Malostranská ZŠ Josefská 7/626 1 www.malostranskazs.cz
2 Škola J.Ježka,MŠ,ZŠ a PrŠ pro zrak.post. Loretánská 19 a 17 1 www.skolajj.cz
3 ZŠ Brána jazyků Mikulandská 5/134 1 www.branajazyku.cz      
4 ZŠ nám. Curieových nám. Curieových 2/886 1 www.zscurie.cz      
5 ZŠ sv. Voršily v Praze Ostrovní 9/2070 1 www.volny.cz/zcs.ostrovni

6
Veselá škola - církevní ZŠ a základní umělecká 
škola

Soukenická 10 1 www.veselaskola.cz

7 ZŠ Uhelný trh Uhelný trh 4/425 1 www.uhelnytrh.cz      
8 ZŠ Vodičkova Vodičkova 22/683 1 www.zsvodickova.cz      

9 Základní škola Botičská 8/130 2 zsboticska.praha.indos.cz 
10 Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna Jana Masaryka 16 2 www.ddsp2.cz      
11 Základní škola Jana Masaryka 21/400 2 www.zsjm.cz 

12
Soukromá ZŠ Integrál pro žáky se specifickými 
poruchami učení, s.r.o.

Jana Masaryka 25/360 2 integral.wz.cz 

13 ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní nemocnici Ke Karlovu 2 2 www.sweb.cz/szs

14
ZŠ s rozšíř. výukou jazyků, Fakultní škola 
PedF UK

Kladská 1/1201 2 www.kladska.cz      

15 Základní škola Legerova 5/1878 2 www.volny.cz/legerova 
16 Základní škola Londýnská 34/782 2 www.londynska.cz      
17 Základní škola Na Smetance 1/505 2 nasmetance.as4u.cz
18 ZŠ pro zrakově postižené nám. Míru 19 2  
19 ZŠ a MŠ Resslova 10/308 2 www.zsressl.cz 
20 Základní škola Sázavská 5/830 2 www.zssazavska.cz      
21 ZŠ, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Slovenská 27/1726 2 www.zs-slovenska.cz      
22 ZŠ u svatého Štěpána Štěpánská 8/1286 2 www.skolausvatehostepana.cz
23 ZŠ praktická a Praktická škola Vinohradská 54/920 2 vinohradska.praha.indos.cz

24 Základní škola Havlíčkovo nám. 10/300 3 www.havlicak.cz 
25 Základní škola Chelčického 43/2614 3 www.zschelcickeho.cz      
26 Základní škola Jeseniova 96/2400 3 www.zsjeseniova.cz      
27 Základní škola K lučinám 18/2500 3 www.chmelnice.com
28 Základní škola Lupáčova 1/1200 3 www.lupacovka.cz 
29 ZŠ Pražačka Nad Ohradou 25/1700 3 www.zsprazacka.cz      
30 Základní škola nám.Jiřího z Lobkovic 22/121 3 www.lobkovicovo.cz 
31 Základní škola nám.Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 3 www.skola-jirak.cz 
32 Základní škola Perunova 6/975 3 www.perunka.cz 
33 ZŠ Zahrádka U Zásobní zahrady 8 3 www.zszahradka.cz 
34 Základní škola V Zahrádkách 48/1966 3 www.zsjarov.cz 
35 ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta Vlkova 31/800 3 www.zsvlkova.praha.indos.cz 
36 Základní škola Žerotínova 36/1100 3 www.zerotinova.cz

http://www.zerotinova.cz/
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NÁZEV ADRESA PRAHA WWW

37 ZŠ a MŠ ANGEL Angelovova 3183/15 4 www.zsangel.cz 
38 Soukr. ZŠ sRVJ - DINO EL. SCHOOL, s.r.o. Baarova 360 4 www.dinoskola.cz
39 ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy Bítovská 1/1246 4 www.zsbitovska.cz      
40 Základní škola Boleslavova 1 4 www.boleslavova.praha.indos.cz 
41 Základní škola Donovalská 1684 4 donovalska.wz.cz
42 ZŠ Klíček, o.p.s. Donovalská 1863 4 www.klicek.cz      
43 ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Filosofská 3/1166 4 www.zsfilosofska.cz 
44 První jazyková ZŠ v Praze 4 Horáčkova 1100 4 www.horackova.cz 
45 ZŠ Jazyková akademie Montessori, o.p.s. Hrudičkova 2107/16 4 www.montessori.cz
46 Základní škola Jánošíkova 1300 4 www.zsjanosikova.cz 
47 ZŠ U Krčského lesa Jánošíkova 1320 4 www.zsukrcskeholesa.cz 
48 ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Jeremenkova 1003 4 www.zs-jeremenkova.cz 
49 Základní škola Jílovská 1100 4 www.zsjilovska.cz      
50 ZŠ Campanus Jírovcovo náměstí 1782 4 www.campanus.cz      
51 ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy Jitřní 185 4 www.zsjitrni.cz
52 Základní škola Jižní IV. 10/1750 4 www.zsjizni.cz 
53 ZŠ a MŠ K Dolům 29/2 4 www.zskdolum.cz 
54 ZŠ s rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu 674 4 www.zsmilicov.cz 
55 Základní škola Ke Kateřinkám 1400 4 www.zskaterinky.cz
56 Základní škola Křesomyslova 2/724 4 www.zskresomyslova.cz
57 ZŠ praktická a Praktická škola Kupeckého 576 4 www.modraskola.cz
58 Základní škola Květnového vítězství 1554 4 www.kvetnak.cz 
59 ZŠ Chodov Květnového vítězství 57 4 www.zskv.cz
60 ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3 4 www.zspisnice.info
61 Základní škola Mendelova 550 4 www.zsmendelova.cz
62 ZŠ a MŠ Mendíků 1/1000 4 www.zsmendiku.cz 
63 ZŠ Meteorologická a MŠ Montessori Meteorologická 181 4 www.zsmeteo.cz
64 Základní škola Mikulova 1594 4 www.zsmikulova.cz
65 ZŠ T. G. Masaryka Modřanská 1375/10a 4 www.zstgm-praha.cz 
66 ZŠ profesora Švejcara Mráčkova 3090 4 www.mrackova.cz
67 Základní škola Na Chodovci 54/2700 4 zsnachodovci.cz
68 Základní škola Na Líše 16/936 4 www.zsnalise.cz      
69 ZŠ s rozš. výukou matematiky a přír. př. Na Planině 1393 4 www.planina.cz 
70 Základní škola Nedvědovo náměstí 140 4 www.zsnedvedovo.cz
71 Základní škola Ohradní 49/1366 4 www.zs-ohradni.cz 
72 ZŠ a MŠ Pertoldova 3373/51 4  
73 Základní škola Písnická 760/11 4 www.zspisnicka.cz      
74 Základní škola Plamínkové 2/1593 4 zsplaminkove.cz      
75 Základní škola Poláčkova 1067 4 www.zspolackova.cz
76 Základní škola Pošepného náměstí 2022 4 www.zsposepneho.cz 
77 Základní škola Předškolní 420 4 www.zskunratice.cz      
78 Základní škola Rakovského 3136/1 4 www.zs-rakovskeho.cz
79 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ružinovská 2017/20 4 www.ruzinovska.cz
80 Základní škola Sdružení 1080 4 www.zssdruzeni.cz
81 Základní škola Smolkova 565/8 4 www.zs-smolkova.cz
82 Modrý klíč - ZŠ a MŠ, o.p.s. Smolkova 567/2 4 www.modry-klic.cz
83 Základní škola Školní 700 4 www.zsskolni.cz
84 Základní škola Táborská 45/421 4 www.zstaborska.cz
85 Dětský diagnostický ústav, ZŠ a ŠJ U Michelského lesa 222 4  
86 Základní škola V Ladech 6 4 www.zs-vladech.wz.cz
87 MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE V Zápolí 21/1250 4 www.tvojeskolicka.cz
88 ZŠ a MŠ při Fakultní Thomayerově nem. Vídeňská 800 4 www.skolaftn.cz
89 Základní škola Zárubova 977/17 4 www.zs-zarubova.cz      

90 Fak.ZŠ při PedF UK Brdičkova 1878 5 www.fzsbrdickova.cz      
91 ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Bronzová 2027 5 www.zs-bronzova.cz
92 ZŠ waldorfská Butovická 9/228 5 www.wspj.cz
93 Základní škola Černošická 168 5  
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NÁZEV ADRESA PRAHA WWW
94 Fakultní ZŠ s RVJ při PedF UK Drtinova 1/1861 5 zsdrtinova.cz      
95 Fakultní ZŠ při PedF UK Fingerova 2186 5 www.zsfingerova.cz
96 ZŠ a MŠ Grafická 13/1060 5 www.zsgraficka.cz
97 ZŠ a MŠ Barrandov Chaplinovo nám. 1/615 5 www.zsbarr.cz      
98 Fakultní ZŠ PedF UK Chlupova 1800 5 www.fzs-chlupova.cz
99 Základní škola Janského 2189 5 www.zs-janskeho.cz      
100 ZŠ a MŠ Ke Smíchovu 16 5  
101 Základní škola Klausova 2450 5 www.klausovazs.cz
102 Základní škola Kořenského 10/760 5 www.zskorenskeho.cz
103 Základní škola Kuncova 1580 5 www.zskuncova.org
104 Základní škola Loučanská 1112/3 5 www.skola-radotin.cz      
105 Fakultní ZŠ PedF UK Mezi Školami 2322 5 www.fzsmeziskolami.cz
106 Základní škola Mládí 135 5 www.zsmladi.cz
107 Základní škola Mohylová 1963 5 www.zsmohylova.cz
108 ZŠ pro žáky se spec.poruchami chování Na Zlíchově 19 5 www.speczs.cz
109 Základní škola Nad Parkem 1180 5 zs.zbraslav.info      
110 ZŠ praktická Nám. Osvoboditelů 1368 5 www.zsp-praha5.cz
111 ZŠ a MŠ Nedašovská 328 5  
112 Základní škola Nepomucká 1/139 5 www.nepomucka.estranky.cz
113 Základní škola Od Školy 596 5 www.zs-reporyje.cz 
114 Základní škola Plzeňská 117/39 5 www.zsplzenska.educ.cz      
115 ZŠ praktická a ZŠ speciální Pod Radnicí 5 5 www.podradnici.cz
116 Základní škola Podbělohorská 26/720 5 www.podbelohorska.cz
117 ZŠ a MŠ Radlická 140/115 5 www.zsradlicka.cz      

118
Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, 
dětský domov se školou, výchovný ústav, 
středisko výchovné péče, ZŠ a praktická škola

Radlická 30 5 www.ddc.cz 

119 ZŠ Charlotty Masarykové Starochuchelská 240/38 5 www.skola.chuchle.cz      
120 ZŠ praktická a ZŠ speciální Lužiny Trávníčkova 1743 5 www.zspasluziny.estranky.cz
121 Fakultní ZŠ PedF UK Trávníčkova 1744 5 www.zstravnickova.cz 
122 ZŠ a MŠ U Santošky 1/1007 5 www.santoska.cz      
123 Tyršova ZŠ a MŠ U Tyršovy školy 1/430 5 zstyrsova.educ.cz      
124 Fakultní ZŠ Barrandov II při PedF UK V Remízku 7/919 5 www.fzsbarr.cz
125 ZŠ a MŠ při FN Motol V Úvalu 1 5  
126 MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502 5  
127 Základní škola Weberova 1/1090 5 www.zsweberova.cz

Střední školy Prahy 1 – 5

NÁZEV ADRESA PRAHA WWW
1 VOŠ zdravotnická a Střední zdrav.škola Alšovo nábřeží 6/82 1 www.vzsp5.cz      

2 SPŠ strojnická Betlémská 4/287 1 www.betlemska.cz      

3 VOŠ a SPŠ stavební Dušní 17/900 1 www.spsdusni.cz      

4 Obchodní akademie Dušní 7 1 www.oadusni.cz      

5 VOŠ a SPŠ grafická Hellichova 22 1 www.graficka-praha.cz

6 Gymnázium Jana Nerudy Hellichova 3/457 1 www.gjn.cz      

7 Gymnázium prof. J.Patočky Jindřišská 36 1 www.gpjp.cz      

8 SŠ, ZŠ a MŠ Karla Herforta Josefská 4/43 1 www.herfort.cz

9 Gymnázium Josefská 7 1 www.gymjosefska.cz

10 Masarykova SŠ chemická Křemencova 12 1 www.mssch.cz      

11 VOŠ a SPŠ dopravní Masná 18 1 www.spsdmasna.cz      

12 VOŠ a SPŠ elektrotechnická Fr. Křižíka Na Příkopě 16 1 www.vosaspsekrizik.cz      

13 SPŠ technologie masa Navrátilova 15/1442 1 www.spstm.cz      

14 SPŠ sdělovací techniky Panská 3/856 1 www.panska.cz      

15 Dívčí katolická SŠ Platnéřská 4/191 1 www.dksp1.cz      

16 Gymnázium Jana Palacha, s.r.o. Pštrossova 13/203 1 www.gjp1.cz      
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NÁZEV ADRESA PRAHA WWW
17 Akademické gymnázium Štěpánská 22/614 1 www.agstepanska.cz      

18 Gymnázium a ZŠ J.G.Jarkovského Truhlářská 22 1 www.truhla.cz      

19 VOŠ text.řem. a Stř.uměl.škola text.řem. U Půjčovny 9 1 www.textilniskola.cz

20 Lauderova MŠ,ZŠ a gymnázium při Žid.obci Belgická 25/67 2 www.lauder.cz

21 OU pro žáky s více vadami, s.r.o. Belgická 27/610 2 specou.cz      

22 SOU obchodní Belgická 29 2 www.souobelgicka.cz

23 Gymnázium Botičská 1 2 www.gybot.cz      

24 Gymnázium, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ječná 27/530 2 www.jecna27.cz

25 SPŠ elektrotechnická Ječná 30 2 www.spsejecna.cz      

26 Obchodní akademie, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517 2 www.dalkovestudium.cz 

27 Církevní střední zdravotnická škola Ječná 33 2 www.skolajecna.unas.cz      

28 SOŠ sociální svaté Zdislavy Ječná 33/527 2 www.skolajecna.unas.cz      

29 Arcibiskupské gymnázium Korunní 2/586 2 www.arcig.cz      

30 Soukr. SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2 2 www.ssouk.cz 

31 Soukromé gymnasium J. Škvoreckého s.r.o. Legerova 5 2     www.sgjsvos.cz      

32 VOŠ a SPŠ potravinářských technologií Podskalská 10 2 www.podskalska.cz      

33 Českoslovanská AO, SOŠ Resslova 5 2 www.cao.cz      

34 Českoslovanská AO Dr. E. Beneše, SOŠ Resslova 8 2 www.cao8.cz      

35 Gymnázium Sázavská s.r.o. Sázavská 830/5 2 www.sazavska.cz 

36 Jedličkův ústav a ZŠ a SŠ V Pevnosti 4 2 www.jus.cz 

37 Obchodní akademie Vinohradská 38 2 www.oavin.cz

38 SŠ ekonom. se sport. zaměřením s.r.o. Vinohradská 38/1971 2 www.sses.cz      

39 Odborné učiliště Vyšehrad Vratislavova 6 2 www.ouvratislavova.cz 

40 SOŠ KVARTA, spol. s r.o. Cimburkova 18 3     www.kvarta.cz      

41 VOŠ a SŠ umělecká V. Hollara Hollarovo náměstí 2 3 www.hollarka.cz      

42 SŠ pro knihkupce a naklad.prac., o.p.s. K Lučinám 2500/18 3 www.infopage.cz/sskn      

43 Obchodní akademie Kubelíkova 37 3 www.oa-kubelikova.cz      

44 Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 3 www.gym-prazacka.cz      

45 Gymnázium Karla Sladkovského Sladkovského náměstí 8 3 www.gykas.cz      

46 Střední odborná škola U Vinohradského hřbitova 3 3 www.sosp3.cz      

47 BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ a VOŠ a.s. Vlkova 12 3 www.bank-akademie.cz      

48 VOŠ uměleckoprůmyslová a SUPŠ Žižkovo náměstí 1 3 www.sups.cz      

     

49 Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o. K Libuši 57 4 www.altis.cz      

50 VOŠ zdravotnická a Střední zdrav.škola 5. května 51 4 www.zdravka.wz.cz      

51 Pražské tenisové gymnázium s.r.o. Bítovská 1246 4

52 Soukromé gymnázium s.r.o. Boleslavova 1/250 4 www.gpv.cz 

53 Gymnázium Budějovická 680 4 www.gybu.cz      

54 SPŠ stavební J.Gočára Družstevní ochoz 3 4 www.spsgocar.cz      

55 Evang.akad. - VOŠ sociální práce a SOŠ Hrusická 2537/7 4 www.eapraha.cz      

56 SŠ zahradnická s.r.o. Jírovcovo nám. 1782 4 www.zahradnickaskola.cz

57 EDUCAnet-Soukr.gymnázium Praha s.r.o. Jitřní 185 4 www.praha.educanet.cz      

58 SŠ Podnikatel.akademie,s.r.o. K Milíčovu 674 4 www.podnikakademie.cz      

59 Škola Kavčí hory - MŠ, ZŠ a SOŠ služeb K Sídlišti 840 4 www.ksidlisti.cz      

60 Gymnázium Opatov Konstantinova 1500 4 www.gymnazium-opatov.cz      

61 SŠ - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 4 www.wspj.cz

62 ZŠ a SŠ waldorfská Křejpského 1501 4 www.sssjak.cz 

63 SOU potravinářské Libušská 320/111 4 www.soup-pisnice.cz

64 MICHAEL-Soukr.stř.škola reklamní tvorby Machkova 1646/II 4 www.skolamichael.cz      

65 Škola mezinárodních a veř. vztahů s.r.o. Michelská 12 4 www.smvvpraha.cz      

66 Soukromá SOŠ PROFES s.r.o. Na Planině 1393 4 www.skolaprofes.cz      

67 Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 4 www.gvp.cz

68 Soukr. Odborné učiliště kuchařské s.r.o. Nedvědovo nám. 140 4

http://www.gvp.cz/
http://www.skolaprofes.cz/
http://www.smvvpraha.cz/
http://www.skolamichael.cz/
file:///home/crazyangel/Desktop/prozatim/www.soup-pisnice.cz/
http://www.sssjak.cz/
http://www.wspj.cz/
http://www.gymnazium-opatov.cz/
http://www.ksidlisti.cz/
http://www.podnikakademie.cz/
http://www.praha.educanet.cz/
http://www.zahradnickaskola.cz/
http://www.eapraha.cz/
http://www.spsgocar.cz/
http://www.gybu.cz/
http://www.gpv.cz/
http://www.zdravka.wz.cz/
http://www.altis.cz/
http://www.sups.cz/
http://www.bank-akademie.cz/
http://www.sosp3.cz/
http://www.gykas.cz/
http://www.gym-prazacka.cz/
http://www.oa-kubelikova.cz/
http://www.infopage.cz/sskn
http://www.hollarka.cz/
http://www.kvarta.cz/
http://www.ouvratislavova.cz/
http://www.sses.cz/
http://www.oavin.cz/
http://www.jus.cz/
file:///home/crazyangel/Desktop/prozatim/www.sazavska.cz 
http://www.cao8.cz/
http://www.cao.cz/
http://www.podskalska.cz/
http://www.sgjsvos.cz/
http://www.ssouk.cz/
http://www.arcig.cz/
http://www.skolajecna.unas.cz/
http://www.skolajecna.unas.cz/
file:///home/crazyangel/Desktop/prozatim/www.dalkovestudium.cz 
http://www.spsejecna.cz/
file:///home/crazyangel/Desktop/prozatim/www.jecna27.cz
http://www.gybot.cz/
http://www.souobelgicka.cz/
http://specou.cz/
http://www.lauder.cz/
http://www.textilniskola.cz/
http://www.truhla.cz/
http://www.agstepanska.cz/


NÁZEV ADRESA PRAHA WWW
69 Soukromé SOU ATHOZ s.r.o. Němčická 1749 4 www.athoz.cz

70 SOŠ specializační a VOŠ ARITA, s.r.o. Němčická 1749 4 vosarita.cz      

71 Gymnázium E.Krásnohorské Ohradní 55 4 www.gekom.cz      

72 Střední odborné učiliště Ohradní 57 4 www.ohradni.cz 

73 EKONOMA - soukromá OA s.r.o. Pertoldova 3373 4 www.ekonoma.cz      

74 Gymnázium Písnická 760 4 www.gpisnicka.cz      

75 Gymnázium Postupická 3150 4 www.postupicka.cz      

76 Klasické gymnázium Modřany, s.r.o. Rakovského 3136/II 4 www.kgm.cz      

77 SŠ managementu a služeb s.r.o Schulhoffova 844 4 www.sousos.cz      

78 SŠ pohostinství a stravování s.r.o. Smolkova 565 4 www.skolapohostinstvi.cz

79 SOŠ multimediál. a propag. tvorby s.r.o. Stříbrského 2139 4 www.eduso.cz      

80 Obchodní akademie Svatoslavova 333 4 www.oasvat.cz      

81 GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s.r.o. Tererova 2135/17 4 www.gjm.cz      

82 SOŠ BOHEMIA REGIA PRAHA s.r.o. U Společenské zahrady 3 4 www.bohemia-regia.cz      

83 SŠ Aloyse Klara Vídeňská 28 4 www.spsaklara.cz      

84 SŠ gastron. a hotelová s.r.o. Vrbova 1233 4 www.ssgastronomicka.cz      

85 SOUKROMÁ OA Vzdušná,s.r.o. Vzdušná 564 4

86 SŠ technická Zelený pruh 50/1294 4 www.skola.zelenypruh.cz      

87 SOŠ a SOU Drtinova 3 5 www.stredniskoladrtinova.cz      

88 Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Drtinova 3/498 5 www.oesp.cz/cs

89 SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Holečkova 4 5 www.skolaholeckova.cz      

90 Soukr.obchodní akademie Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580 5 www.soastodulky.cz      

91 Gymnázium Oty Pavla Loučanská 520 5 www.gymn-radotin.cz      

92 Gymnázium J. Heyrovského Mezi Školami 2475 5 www.gymjh.cz      

93 Gymnázium Na Zatlance 11 5 www.zatlanka.cz

94 Gymnázium Nad Kavalírkou 1 5 www.kavalirka.cz      

95 SŠ umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1/1063 5 www.ssuar.cz

96 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 102 5 www.sps-sou.cz

97 SOU, Praha - Radotín Pod Klapicí 11/15 5 www.klapice.cz      

98 Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. Pod Žvahovem 463 5 www.budanka.cz      

99 Smíchovská SPŠ Preslova 25 5 www.ssps.cz      

100 SŠ technická hl.m.Prahy Radlická 115 5 www.sts-radlicka.cz      

101 Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené Radlická 115 5 goa.braillnet.cz      

102 Němec.škola s.r.o.-zahran.škola a gymn. Schwarzenberská 700/1 5 www.dsp-praha.cz      

103 SŠ dostihového sportu a jezdectví U Závodiště 325/1 5 www.sou-chuchle.cz      

104 SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Výmolova 169 5 www.sksp.org

105 SOU pro sluchově postižené, o.p.s. Výmolova 169/2 5

106 Gymnázium Ch.Dopplera Zborovská 45/621 5 www.gchd.cz

file:///home/crazyangel/Desktop/prozatim/www.gchd.cz/
file:///home/crazyangel/Desktop/prozatim/www.sksp.org
http://www.sou-chuchle.cz/
http://www.dsp-praha.cz/
http://goa.braillnet.cz/
http://www.sts-radlicka.cz/
http://www.ssps.cz/
http://www.budanka.cz/
http://www.klapice.cz/
file:///home/crazyangel/Desktop/prozatim/www.sps-sou.cz/
file:///home/crazyangel/Desktop/prozatim/www.ssuar.cz/
http://www.kavalirka.cz/
http://www.zatlanka.cz/
http://www.gymjh.cz/
http://www.gymn-radotin.cz/
http://www.soastodulky.cz/
http://www.skolaholeckova.cz/
file:///home/crazyangel/Desktop/prozatim/www.oesp.cz/cs/
http://www.stredniskoladrtinova.cz/
http://www.skola.zelenypruh.cz/
http://www.ssgastronomicka.cz/
http://www.spsaklara.cz/
http://www.bohemia-regia.cz/
http://www.gjm.cz/
http://www.oasvat.cz/
http://www.eduso.cz/
http://www.skolapohostinstvi.cz/
http://www.sousos.cz/
http://www.kgm.cz/
http://www.postupicka.cz/
http://www.gpisnicka.cz/
http://www.ekonoma.cz/
file:///home/crazyangel/Desktop/prozatim/www.ohradni.cz 
http://www.gekom.cz/
http://vosarita.cz/
http://www.athoz.cz/


Příloha 2

Tabulka 1 - Umístění knihovny a zpracování fondu (základní školy)
Následující tabulka zkoumá vztah mezi počtem žáků a velikostí fondu knihovny, 

umístěním knihovny a způsobem zpracování jejího fondu na základních školách v obvodech 
Prahy 1 - 5. Tabulka je řazená dle obvodu Prahy a dále vzestupně podle počtu žáků. 

Pozn.: Tučně jsou uvedeny kombinované školy ZŠ a MŠ, žluté podbarvení značí krajní  
hodnoty velikosti fondu. 

počet 
žáků

velikost 
fondu 

(svazky)

umístění knihovny
způsob zpracování fondu

výpočetní 
technika

papírová 
evidence

samostatně kabinet jiné program
seznam 

knih
sešit

lístkový 
katalog

ZŠ 
Praha 1

250 500  pouze výdej knih    1  

260 350 prostor ke studiu    1   

300 2 700   třída   1  

500 10 000 prostor ke studiu   
vlastní 
SW

   

ZŠ 
Praha 2

90 3 000 prostor ke studiu    1   

105 1 500 prostor ke studiu    1   

107 602 prostor ke studiu     1  

189 5 565  prostor ke studiu    1  

275 1 000 prostor ke studiu   Bakalář    

277 3 000 prostor ke studiu     1  

300 8 500 prostor ke studiu      1

360 2 500   
sklad 

učebnic
  1  

560 200  pouze výdej knih   1   

ZŠ
Praha 3

140 8 500   družina   1  

200 1 000 prostor ke studiu     1  

275 4 000 prostor ke studiu     1  

325 700 prostor ke studiu     1  

680 2 000 prostor ke studiu    1   

78 1 000 prostor ke studiu     1  

84 1 000 prostor ke studiu     1  

160 3 000 prostor ke studiu    1   

190 1 200   třída Bakalář    

200 2 909 prostor ke studiu    1   

254 1 700 prostor ke studiu   Bakalář    

259 5 000 prostor ke studiu   Bakalář    

270 4 326 prostor ke studiu    1   

280 1 000 neuvedeno     1  

320 2 000 prostor ke studiu     1  

ZŠ
Praha 4

ZŠ
Praha 4



počet 
žáků

velikost 
fondu 

(svazky)

umístění knihovny
způsob zpracování fondu

výpočetní 
technika

papírová 
evidence

samostatně kabinet jiné program
seznam 

knih
sešit

lístkový 
katalog

350 4 500 prostor ke studiu   Lanius    

354 neuved. neuvedeno     1  

360 7 981 neuvedeno     1  

361 4 100 neuvedeno     1  

380 1 000 prostor ke studiu      1

400 2 000 prostor ke studiu   Clavius    

420 2 000 prostor ke studiu   Bakalář    

480 2 000 prostor ke studiu     1  

500 3 500 prostor ke studiu     1  

548 2 700 prostor ke studiu   Bakalář    

570 3 200 prostor ke studiu   Bakalář    

595 500 prostor ke studiu     1  

604 2 139 prostor ke studiu     1  

700 neuved.  pouze výdej knih    1  

798 1 800   třída Clavius    

820 5 000 prostor ke studiu      1

ZŠ 
Praha 5

74 1 080 pouze výdej knih     1  

116 2 000 neuvedeno     1  

163 9 000 prostor ke studiu   
vlastní 
SW

   

170 2 000  pouze výdej knih    1  

196 1 024 prostor ke studiu     1  

228 6 326 prostor ke studiu   Bakalář    

350 3 100 prostor ke studiu     1  

350 3 500 prostor ke studiu   
DM 
Evidence

   

400 3 500  prostor ke studiu    1  

402 5 000 neuvedeno   Bakalář    

482 450 neuvedeno   Bakalář   1

500 6 000 prostor ke studiu     1  

700 2 500 prostor ke studiu     1  

760 6 500 prostor ke studiu     1  

neuv. 800 prostor ke studiu     1  

Tabulka 2 - Umístění knihovny a zpracování fondu (střední školy)
Následující tabulka zkoumá vztah mezi počtem žáků a velikostí fondu knihovny, 

umístěním knihovny a způsobem zpracování jejího fondu na středních školách v obvodu 
Prahy 1 - 5. Tabulka je řazená dle obvodu Prahy a dále podle vzestupně podle počtu žáků.

Pozn.: Tučně jsou uvedeny kombinované školy SŠ a VOŠ, kurzívou ZŠ a SŠ. Žluté podbarvení  

značí krajní hodnoty velikosti fondu. 



počet 
žáků

velikost 
fondu 

(svazky)

umístění knihovny
způsob zpracování fondu

výpočetní 
technika

papírová 
evidence

 samostatně kabinet jiné program
seznam 

knih
sešit

lístkový 
katalog

SŠ 
Praha 1

113 4 000 prostor ke studiu GEvi 1

146 3 000 samostatně Bakalář

300 2 500 samostatně  třída  1   

400 5 500  kabinet Bakalář    

430 22 000 samostatně  SAS    

440 3 000 samostatně
příruční 
knihovny

Bakalář    

465 12 787 prostor ke studiu  
3 místnosti
2 depozit.

DASAT    

500 8 500  prostor ke studiu   1 1

560 10 300 samostatně  KP-Win    

600 8 300 prostor ke studiu  Lanius    

600 12 605 prostor ke studiu KP-Win

700 3 000  pouze výdej knih    1

800 4 000 samostatně     1

800 5 000 pouze výdej knih  Bakalář    

870 10 000 samostatně  KP-Win    

1000 20 000 prostor ke studiu  
3 místnosti
2 depozit.

Clavius    

SŠ 
Praha 2

160 3 700 prostor ke studiu  Lanius    

200 6 000 samostatně  Bakalář    

200 1 000   chodba   1  

224 6 000 samostatně  KP-Win    

410 6 000 samostatně  SAS    

450 3 000  pouze výdej knih   1  

504 6 100 samostatně  Lanius    

592 10 000 samostatně  Bakalář    

650 2 000 samostatně     1

984 3 500 samostatně    1 1

? 1 600 prostor ke studiu  Bakalář    

SŠ 
Praha 3

88 9 000 prostor ke studiu  2 místnosti KP-Win    

90 1 000  kabinet třída   1  

150 750 pouze výdej knih     1

280 3 000  kabinet
vlastní 
SW

   

410 4 400 prostor ke studiu   1   

430 2 000  pouze výdej knih Bakalář    

500 10 000 samostatně kabinet Bakalář    

536 3 380 samostatně  
sklad 
učebnic

Bakalář    

590 4 500 samostatně kabinet  1   

SŠ 
Praha 4

50 1 000  pouze výdej knih  1   
62 800   třída  1   



počet 
žáků

velikost 
fondu 

(svazky)

umístění knihovny
způsob zpracování fondu

výpočetní 
technika

papírová 
evidence

 samostatně kabinet jiné program
seznam 

knih
sešit

lístkový 
katalog

85 1 000 prostor ke studiu   1   

198 1 911 samostatně   1   

400 6 000 pouze výdej knih     1

429 6 800  kabinet
vlastní 
SW    

445 neuv.   třída     

502 400 prostor ke studiu  Bakalář    

600 1 700 prostor ke studiu   1   

600 3 000  prostor ke studiu Bakalář  1  

650 4 000 samostatně    1 1

650 1 050 prostor ke studiu  
vlastní 
SW    

700 12 000 samostatně  Lanius    

896 8 000 prostor ke studiu  Clavius    

900 1 113   třída Bakalář    
 neu

v.
700 samostatně   1   

SŠ 
Praha 5

123 376   vychovatelna   1  

180 10 000  pouze výdej knih
vlastní 
SW    

185 1 700   chodba  1   

245 5 000  pouze výdej knih   1  

460 16 000 pouze výdej knih  
vlastní 
SW    

530 7 800 samostatně      1

550 5 000 prostor ke studiu   Bakalář    

620 12 000 samostatně      1

675 12 000 samostatně   Clavius    

Tabulka 3 - Vzdělání, úvazek a výpůjční doba (základní školy)
vzdělání úvazek výpůjční doba

knihovnické

p
ed

ag
og

ic
k

é

ji
n

é

p
ln

ý

čá
st

eč
n

ý

v 
rá

m
ci

počet hodin/týden

p
ře

st
áv

k
y

kd
yk

ol
iv

 p
o 

do
h

od
ě

V
Š

S
Š

ku
rz

do
 1

h

1-
3h

3-
5h

5-
10

h

10
-2

0h

20
-3

0h

na
d 

30
h

ZŠ
Praha 1

1 1 3,2
1 1 5

1 1 19,5
1 1 1

                  
ZŠ

Praha2
1 1 3
1 1 7,6
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1



vzdělání úvazek výpůjční doba

knihovnické

p
ed

ag
og

ic
k

é

ji
n

é

p
ln

ý

čá
st

eč
n

ý

v 
rá

m
ci

počet hodin/týden

p
ře

st
áv

k
y

kd
yk

ol
iv

 p
o 

do
h

od
ěV
Š

S
Š

ku
rz

do
 1

h

1-
3h

3-
5h

5-
10

h

10
-2

0h

20
-3

0h

na
d 

30
h

1 1 1 1
1 1 1 1

                  

ZŠ
Praha 3

   1    1 0,5         
   1    1 0,75         
   1    1  1,5        
1     1       20     
   1    1 1       1  

                  

ZŠ
Praha 4

1 1 0,7
1 1 1

1 1 1
1 1 1,7
1 1 1,8
1 1 2
1 1 2
1 1 2

1 1 2,2
1 1 2,2

1 1 2,5
1 1 2,7
1 1 3
1 1 3
1 1 3,5

1 1 5
1 DPP 5
1 1 6
1 1 6
1 DPČ 9
1 1 1
1 1

1 1 3 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

ZŠ
Praha 5

1 1 0,3 1
1 1 0,3 1

1 1 0,5 1
1 1 0,7 1
1 1 0,7
1 1 1
1 1 1,5
1 1 4
1 1 5
1 1 6
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1





Tabulka 4 - Vzdělání, úvazek a výpůjční doba (střední školy)

VZDĚLÁNÍ ÚVAZEK VÝPŮJČNÍ DOBA

knihovnické

p
ed

ag
og

ic
k

é

ji
n

é

pl
n

ý

čá
st

eč
n

ý

v 
rá

m
ci

počet hodin/týden

p
ře

st
áv

k
y

kd
yk

ol
iv

 p
o 

do
h

od
ě

V
Š

S
Š

ku
rz

do
 1

h

1-
3h

3-
5h

5-
10

h

10
-2

0h

20
-3

0h

na
d 

30
h

SŠ
Praha 1

1 1 34,75
1 1 29,5
1 1 1
1 1 40

1 1 26,5
1 1 1

1 1 40
1 1 7
1 1 1
1 1 8,5
1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 37,5
1 1 45
1 1 20
1 1 33,75

SŠ
Praha 2 

1 1 37,5
1 1 1

1 1 1
1 1 26
1 1 35
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1

1 1 35
1 1 17

SŠ
Praha 3

1 1 20
1 1 37,5
1 1 0,7 1
1 1 1,7
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 24
1 1 1

1 1 1



VZDĚLÁNÍ ÚVAZEK VÝPŮJČNÍ DOBA

knihovnické

p
ed

ag
og

ic
k

é

ji
n

é

pl
n

ý

čá
st

eč
n

ý

v 
rá

m
ci

počet hodin/týden

p
ře

st
áv

k
y

kd
yk

ol
iv

 p
o 

do
h

od
ěV
Š

S
Š

ku
rz

do
 1

h

1-
3h

3-
5h

5-
10

h

10
-2

0h

20
-3

0h

na
d 

30
h

SŠ
Praha 4

1 1
1 1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1
1 1

SŠ 
Praha 5

1 1 37,5
1 1 22,5
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

1 25

Tabulka 5 - Kompletní výsledky průzkumu na základních školách

 P
ra

h
a 

1

z 
to

ho
: 

M
Š

 a
 Z

Š

P
ra

h
a 

2

z 
to

ho
: 

M
Š

 a
 Z

Š

P
ra

h
a 

3

z 
to

ho
: 

M
Š

 a
 Z

Š

P
ra

h
a 

4

z 
to

ho
: 

M
Š

 a
 Z

Š

P
ra

h
a 

5

z 
to

ho
: 

M
Š

 a
 Z

Š

C
E

L
K

E
M

počet škol 8 1 15 3 13 1 53 9 38 10 127

počet škol, které odpověděly 5 0 12 2 9 1 26 5 17 5 69

úspěšnost 62,5
%

80,0
%

69,2
%

49,0
%

44,8
%

počet škol, které mají  
knihovnu

4 9 1 5 1 26 5 15 5 59



 P
ra

h
a 

1

z 
to

ho
: 

M
Š

 a
 Z

Š

P
ra

h
a 

2

z 
to

ho
: 

M
Š

 a
 Z

Š

P
ra

h
a 

3

z 
to
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: 

M
Š

 a
 Z

Š

P
ra

h
a 

4

z 
to
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: 

M
Š

 a
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Š

P
ra

h
a 

5

z 
to

ho
: 

M
Š

 a
 Z

Š

C
E

L
K

E
M

počet žáků škol, kde mají  
knihovnu

1 310 2 263 277 1 620 275
10 

335
1 900 4 817 1 551

1) Škola má knihovnu:           

pouze pro učitele 0  0 0 0 0 0 0 1 0 1

odděleně pro žáky a učitele 0  6 1 3 0 11 3 2 0 22

společnou pro žáky a učitele 4  3 0 2 1 15 2 11 5 35

jiná možnost 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

2) Knihovna je umístěna:           

v oddělené místnosti určené 
pouze pro knihovnu

2  6 1 4 1 23 4 13 4 48

ve třídě 1  0 0 0 0 2 0 0 0 3

v kabinetu nebo sborovně 1  2 0 0 0 1 1 2 1 6

jiná možnost 0  1 0 1 0 0 0 0 0 2

3) Prostory pro knihovnu 
umožňují:

          

pouze výdej knih 1  2 0 0 0 1 1 2 1 6

prostor ke studiu 3  7 1 4 1 21 4 10 4 45

knihovna má více místností 0  0 0 0 0 0 0 1 1 1

otázka nezodpovězena 0  0 0 1 0 4 0 3 0 8

4) Počet svazků v knihovně           

do 1 000 2  3 0 2 0 5 1 2 0 14

1 001-3 000 1  4 1 1 0 11 1 5 1 22

3 001-5 000 0  0 0 1 1 7 2 4 1 12

více než 5 000 1  2 0 1 0 1 0 4 3 9

rozsah fondů
350

-
10 000

200
-

8 500
3 000

700
-

8 500
4 000

500
-

8 000

1 000
 -

4 500

450
 - 

9 000

1 080 
- 

9 000

200 
- 

10000

5) Zaměstnanec pracující v  
knihovně má vzdělání:

          

knihovnické VŠ 0  0 0 1 0 0 0 0 0 1

knihovnické SŠ 1  0 0 0 0 0 0 0 0 1

rekvalifikační nebo jiný 
knihovnický kurz

1  0 0 0 0 4 0 1 1 6

pedagogické 2  9 1 4 1 21 5 14 4 50

jiné 0  0 0 0 0 1 0 0 0 1

6) Tento zaměstnanec 
pracuje v knihovně:

          

na plný úvazek 0  0 0 1 0 0 0 0 0 1

na částečný úvazek 1  1 0 0 0 2 0 0 0 4

v rámci svých pedagogických 
povinností

3  8 1 4 1 22 5 15 5 52

jiná možnost 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

7) Výpůjční doba knihovny 
je:

          

o přestávkách 0  3 1 1 0 3 1 0 0 7
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P
ra

h
a 

5

z 
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: 

M
Š

 a
 Z

Š

C
E

L
K

E
M

kdykoliv po dohodě s vyučujícím 1  6 1 1 0 9 2 9 3 26

přesně stanovena 3  2 0 5 1 21 4 10 3 41

jiná možnost 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

otázka nezodpovězena 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

8) Vybavení knihovny:           

kopírka pro studenty 2  0 0 0 0 4 0 1 1 7

počítače s připojením na Internet 2  3 0 2 1 21 4 4 1 32

jiné 0  0 0 0 0 6 1 1 1 7

otázka nezodpovězena 0  2 0 0 0 4 0 3 0 9

9) Zpracování a ukládání dat  
o fondu knihovny: 

          

do počítače 2  4 0 1 0 12 3 5 2 24
       knihovnický software 1  1 0 0 0 9 1 5 2 16
       pouze seznam knih v počítači 1  3 0 1 0 3 2 0 0 8

lístkové katalogy 0  1 0 0 0 2 1 1 0 4

papírová evidence - sešit 2  4 1 4 1 13 1 10 3 33

tradiční+počítačové zpracování 0  0 0 0 0 1 0 1 0 2

jiná možnost 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabulka 6 - Kompletní výsledky průzkumu na středních školách
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V
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P
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5

z 
to

ho
: Z

Š
 a

 S
Š

z 
to

ho
: S

Š 
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V
O

Š

C
E

L
K

E
M

počet škol 19 2 6 20 3 1 9 0 3 38 2 4 20 2 0 106
počet škol, které 
odpověděly 18 2 6 16 1 1 9  3 26 2 1 12 1  81

úspěšnost 94,7%   80%   100%   
68,4
%   60%   

počet škol, které mají 
knihovnu 16 1 6 11 1 1 9  3 16 2 0 9 1  61
počet žáků škol, kde 
mají knihovnu 8 724 700 3 478 4 374 160 neuv. 3 074  648

7 
167 587  3 568 245  

1) Škola má 
knihovnu:

               

pouze pro učitele 0 0 0 0 0 0 1  0 2 0  0 0  3
odděleně pro žáky a 3 0 1 3 0 0 2  0 3 0  3 0  14



učitele
společnou pro žáky a 
učitele

11 1 5 8 1 1 6  3 11 2  6 1  42

jiná možnost 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0  0

2) Knihovna je 
umístěna:

               

v oddělené místnosti 
určené pouze pro 
knihovnu

13 0 5 9 1 1 6  3 10 2  5 0  43

ve třídě 1 0 0 0 0 0 1  0 2 0  0 0  4
v kabinetu nebo sborovně 3 1 1 1 0 0 5  0 2 0  2 1  13
jiná možnost 0 0 0 1 0 0 1  0 0 0  0 0  2

3) Prostory pro 
knihovnu umožňují:

               

pouze výdej knih 2 1 1 1 0 0 2  1 3 0  4 1  12
prostor ke studiu 6 0 5 2 1 1 2  2 6 2  1 0  17
knihovna má více 
místností

3 0 2 0 0 0 1  1 0 0  0 0  4

otázka nezodpovězena 8 0 0 0 0 0 4  0 6 0  4 0  22

4) Počet svazků v 
knihovně

               

do 1 000 0 0 0 1 0 0 2  1 4 2  1 0  8
1 001-3 000 4 1 0 3 0 1 2  0 6 0  1 0  16
3 001-5 000 3 0 2 2 1 0 3  1 1 0  2 1  11
více než 5 000 9 0 4 5 0 0 2  1 4 0  5 0  25

rozsah fondů
2,5tis

-
22tis

3 tis
4 tis 

-
 20tis

1 tis
-

10tis
3,7tis 1,6tis

750
-

10tis

750
-

9tis

400
-

12tis

400
-

1tis

376
-

16tis
5 tis

376
-

22tis

5) Zaměstnanec  
pracující v knihovně 
má vzdělání:

               

knihovnické VŠ 1 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0  1
knihovnické SŠ 3 0 3 0 0 0 0  0 0 0  1 0  4

rekvalifikační nebo jiný 
knihovnický kurz

2 0 0 2 1 0 1  1 3 0  0 0  8

pedagogické 6 1 1 7 0 0 4  0 12 2  7 1  36
jiné 4 0 2 1 0 1 5  2 0 0  0 0  10
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6) Tento zaměstnanec 
pracuje v knihovně:

               

na plný úvazek 8 0 4 3 1 1 1  1 0 0  2 0  14
na částečný úvazek 4 0 2 4 0 0 2  1 4 0  1 0  15
v rámci svých 
pedagogických 
povinností

4 1 0 4 0 0 5  0 10 2  6 1  29

jiná možnost 0 0 0 0 0 0 1  1 2 0  0 0  3

7) Výpůjční doba 
knihovny je:

               

o přestávkách 2 1 0 3 0 0 2  0 8 2  2 0  17

kdykoliv po dohodě s 
vyučujícím

4 1 1 3 0 0 4  1 9 1  6 1  26

přesně stanovena 11 0 6 5 1 1 5  2 1 0  3 0  25
jiná možnost 0 0 0 0 0 0 1  0 1 0  0 0  2
otázka nezodpovězena 0 0 0 0 0 0 0  0 4 0  0 0  4



8) Vybavení knihovny:                

kopírka pro studenty 4 0 3 2 1 1 2  2 1 0  0 0  9

počítače s připojením na 
Internet

12 0 4 7 1 1 4  2 6 1  2 0  31

jiné 3 0 3 1 0 1 0  0 0 0  0 0  4
otázka nezodpovězena 8 0 0 7 0 0 0  0 0 0  4 0  19

9) Zpracování a  
ukládání dat o fondu 
knihovny: 

               

do počítače 13 0 5 7 1 1 7  2 13 2  5 0  45
       knihovnický software 12 0 5 7 1 1 5  1 7 1  4 0  35
       pouze seznam knih v   
       počítači 1 0 0 0 0 0 2  1 6 1  1 0  10

lístkové katalogy 3 1 1 2 0 0 2  1 2 0  2 0  11
papírová evidence - sešit 1 0 1 3 0 0 1  0 3 0  2 1  10

tradiční+počítačové 
zpracování

0 0 0 0 0 0 0  0 1 0  0 0  1

jiná možnost 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0  0



Tabulka 7 - Výsledky průzkumu ve srovnání ZŠ a SŠ
 ZŠ SŠ
počet škol 127 106
počet škol, které odpověděly 69 81
počet škol, které mají knihovnu 59 100% 61 100%

počet žáků škol, kde mají knihovnu (součet) 20345 26907
1) Škola má knihovnu:    
pouze pro učitele 1 1,7% 3 4,9%
odděleně pro žáky a učitele 22 37,3% 14 23%
společnou pro žáky a učitele 35 59,3% 42 68,9%
jiná možnost 0 0% 0 0%
2) Knihovna je umístěna:   
v oddělené místnosti určené pouze pro knihovnu 48 81,4% 43 70,5%
ve třídě 3 5,1% 4 6,6%
v kabinetu nebo sborovně 6 10,2% 13 21,3%
jiná možnost 2 3,4% 2 3,3%
3) Prostory pro knihovnu umožňují:   
pouze výdej knih 6 10,2% 12 19,7%
prostor ke studiu 45 76,3% 17 27,9%
knihovna má více místností 1 1,7% 4 6,6%
otázka nezodpovězena 8 13,6% 22 36,1%
4) Počet svazků v knihovně   
do 1 000 14 23,7% 9 14,8%
1 001-3 000 23 39% 15 24,6%
3 001-5 000 12 20,3% 11 18%
více než 5 000 10 16,9% 25 41%
rozsah fondů 200-10 000  376 - 22 000
5) Zaměstnanec pracující v knihovně má vzdělání:   
knihovnické VŠ 1 1,7% 1 1,6%
knihovnické SŠ 1 1,7% 4 6,6%
rekvalifikační nebo jiný knihovnický kurz 6 10,2% 8 13,1%
pedagogické 50 84,7% 36 59%
jiné 1 1,7% 10 16,4%
6) Tento zaměstnanec pracuje v knihovně:   
na plný úvazek 1 1,7% 14 23%
na částečný úvazek 4 6,8% 15 24,6%
v rámci svých pedagogických povinností 52 88,1% 29 47,5%
jiná možnost 0 0% 3 4,9%
7) Výpůjční doba knihovny je:   
o přestávkách 7 11,9% 17 27,9%
kdykoliv po dohodě s vyučujícím 26 44,1% 26 42,6%
přesně stanovena 41 69,5% 25 41%
jiná možnost 0 0% 2 3,3%
otázka nezodpovězena 0 0% 4 6,6%
8) Vybavení knihovny:   
kopírka pro studenty 7 11,9% 9 14,8%
počítače s připojením na Internet 32 54,2% 31 50,8%
jiné 7 11,9% 4 6,6%
otázka nezodpovězena 9 15,3% 19 31,1%
9) Zpracování a ukládání dat o fondu knihovny:   
do počítače 24 40,7% 45 73,8%
       knihovnický software 16 27,1% 35 57,4%
       pouze seznam knih v počítači 8 13,6% 10 16,4%
lístkové katalogy 4 6,8% 11 18%
papírová evidence - sešit 33 55,9% 10 16,4%
tradiční + počítačové zpracování 2 3,4% 1 1,6%
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Graf 1 - Velikost fondu v závislosti na počtu žáků (ZŠ i SŠ)

Mapa 1 - Základní a střední školy obvodu Prahy 11 (Praha 4)
Mapy Prahy 4 a Prahy 5, vzhledem k velké rozloze těchto dvou obvodů, byly rozděleny podle 
užšího členění Prahy na 22 obvodů na Prahu 4, Prahu 11, Prahu 12 a Prahu 5, Prahu 13 a 
Prahu 16.  

V tomto grafu jsou zanesené stejné 
hodnoty jako v grafu výše, je 
pouze pootočený pro větší 
názornost.

Tento graf sleduje, jak závisí 
velikost fondu na velikosti školy. 
Zahrnuty jsou všechny údaje 
z průzkumu, ze kterých je zřejmé, 
že v této otázce neplatí přímá 
úměrnost - čím větší škola, tím 
větší knihovna. 

Malé školy o velikosti max. do 100 žáků, mají nejčastěji knihovní fondy v rozsahu 500 - 1 000 svazků, ale 
není výjimkou ani fond o velikosti 10 000 svazků. Naopak největší školy, nad 900 žáků, mohou mít velké 
školní knihovny kolem 20 000 svazků, stejně jako malé o velikosti 3 - 5 000 svazků. Mezi velikostí fondu a 
počtem žáků ve škole nebyl prokázán žádný vztah. 



ZŠ - má knihovnu

1) ZŠ, Donovalská 1684

2) ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57

3) ZŠ praktická a Praktická škola, Kupeckého 576

4) ZŠ, Ke Kateřinkám 1400

5) ZŠ, V Ladech 6

6) SŠ managementu a služeb s.r.o, Schulhoffova 844

7) SŠ - Waldorfské lyceum, Křejpského 1501

8) Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500

9) SOŠ  multimediál.  a  propag.  tvorby  s.r.o.,  Stříbrského 

2139

SŠ – nemá knihovnu

10) SŠ zahradnická s.r.o., Jírovcovo nám. 1782

11) SŠ  Podnikatel.akademie  s.r.o.,  K  Milíčovu 

674

pobočky městské knihovny

12) pobočka Jírovcovo náměstí, Jírovcovo nám. 1/1782

13) pobočka Opatov, Opatovská 14/1754

SŠ – má knihovnu



Mapa 2 - Základní a střední školy obvodu Prahy 12 (Praha 4)

ZŠ - má knihovnu

1) ZŠ a MŠ, K Dolům 29/2

2) ZŠ profesora Švejcara, Mráčkova 3090

3) ZŠ a MŠ ANGEL, Angelovova 3183/15

4) ZŠ, Zárubova 977/17

5) ZŠ, Písnická 760/11

6) ZŠ a MŠ, Pertoldova 3373/51

7) ZŠ a MŠ, Meteorologická 181

SŠ – má knihovnu

8) Klasické  gymnázium  Modřany,  s.r.o.,  Rakovského 

3136/II

SŠ – nemá knihovnu

9) EKONOMA  -  soukromá  OA  s.r.o.  , 

Pertoldova 3373

10) SOU  potravinářské,  Libušská  320/111,  142 

01   

        Praha 12

pobočky městské knihovny

11) pobočka Modřany,   Vazovova 3229
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Mapa 3 - Základní a střední školy obvodu Prahy 13 (Praha 5)

ZŠ - má knihovnu

1) ZŠ, Kuncova 1580

2) ZŠ, Mládí 135

3) ZŠ praktická a ZŠ speciální Lužiny, Trávníčkova 1743

4) ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Bronzová 2027

5) ZŠ, Mezi Školami 2322

6) ZŠ, Janského 2189

ZŠ - nemá knihovnu

7) ZŠ, Mohylová 1963, 155 00   Praha 13 – Stodůlky

SŠ – má knihovnu

8) Gymnázium J. Heyrovského, Mezi školami 2475/29

SŠ – nemá knihovnu

9) Soukromá  obchodní  akademie  Stodůlky  s.r.o.,  Kuncova 

1580

pobočky městské knihovny

10) pobočka Stodůlky, Kovářova 4/1615

11) pobočka Lužiny, Archeologická 1/2256
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Mapa 4 - Základní a střední školy obvodu Prahy 16 (Praha 5)

ZŠ - má knihovnu

1) ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240/38
2) ZŠ praktická, Nám. Osvoboditelů 1368
3) ZŠ, Černošická 168

SŠ - nemá knihovnu

4) Střední odborné učiliště Radotín, Pod Klapicí 11/15

pobočky městské knihovny

5) pobočka Velká Chuchle, Starochuchelská 7/20
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