
Příloha č. 1 - Výčet aktivit, jež jsou realizovány ve školní knihovně 

Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 

 

a) lekce Informa ční bezpečnost pro primu, tercii a 1. ročníky v rozsahu 2 vyučujících 

hodin 

„Řidičský průkaz on-line provozu“  - školení nových studentů o rizicích komunikace na 

internetu a on-line sítích. Program je určen pro studenty primy a 1. ročníků a realizován je 

v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a zdraví (prima, předmět Výchova ke zdraví) a 

Informační a komunikační technologie (1. ročníky, předmět Informační a výpočetní 

technika) měsíci září a říjnu. Program zahrnuje přednášku a řízenou diskusi na  

témainformační bezpečnost, zhlédnutí filmu Seznam se bezpečně a absolvování 

vědomostního testu. Po absolvování programu studenti primy dostanou průkaz on-line 

provozu, který je opravňuje k používání internetu v budově školy. Jeho cílem je seznámit 

nové studenty s riziky internetu, snaží se jim vštípit základní pravidla bezpečné on-line 

komunikace a nakládání s osobními údaji. Hodinová dotace na tuto lekci jsou dvě vyučující 

hodiny v rámci předmětu výchova ke zdraví a následný test znalostí probíhá individuálně 

v knihovně v otevírací hodiny mimo výuku. 

b) lekceSlužby knihoven pro 1. ročníkyv rozsahu 1 vyučující hodiny 

Seznámení studentů se základními činnostmi při práci s informací v informačních institucích, 

s poskytovanými službami, a s životním cyklem informace od vzniku, publikování, archivace, 

zpracování a zpřístupňování informace v informačních institucích. Studenti se seznámí 

s fungování on-line katalogů knihovny, způsoby vyhledávání nejen v něm, ale i v Souborném 

katalogu České republiky. 

 Cílem je informovat studenty o službách informačních institucí, včetně ne zcela běžně ve 

škole využívaných, jako je meziknihovní výpůjční služba, elektronické dodávání dokumentů, 

přístup do neveřejných databází a rešeršní služby, aby student získal přehled o všech 

službách, které může využít. Lekce trvá jednu vyučovací hodinu a je realizována ve výuce 

informační výchova a technologie.  

 



 c) lekce Služby knihoven pro primuvrozsahu 1 vyučující hodiny 

Studenti primy a prvních ročníků navštíví po zahájení studia v září knihovnu a v malých 

skupinkách řeší zadání vyhledávat velmi rozdílné typy informací pomocí zdrojů v knihovně 

dostupných. Kritériem rozhodování je rychlost a přesnost vyhledání informace.  

Cílem akce je rychle, efektivně a hravou formou seznámit studenty se všemi možnostmi, 

které jim knihovna a studovna nabízejí formou hry a zároveň studentům ukázat, že pobyt 

v knihovně může být zábavný a napínavý. Tato lekce je začleněna do výuky českého jazyka 

a literatury a časová dotace jsou dvě vyučovací hodiny. 

d) lekce Dokumenty a slovníky  v rozsahu 1 – 2 vyučující hodiny 

Dvě vyučovací hodiny ročně probíhají v prostorách knihovny a studovny. Obsahem výuky je 

náhled do historie knihoven a knihovnictví, typy dokumentů a jejich dělení, typy slovníků a 

encyklopedií a jejich použití, jejich historický vývoj, řazení hesel ve slovnících, porovnávání 

elektronických a tištěných slovníků a encyklopedií, citace dokumentů. 

Cílem je naučit studenty rozeznávat a používat informační zdroje tradiční i digitální, uvědomit 

si rizika používání. Lekce probíhá v knihovně školy a zahrnuje cvičení, práci se slovníky, 

vyhledávání hesel v různých typech slovníků. Lekce je začleněna do vzdělávacího plánu 

českého jazyka a literatury v prvním ročníku. 

e) lekce Čtenářské dílny pro primu, sekundu, tercii a kvartu v rozsahu 10 vyučujících 

hodin 

Program čtenářských dílen je zaměřen na práci s uměleckým i naučným textem v hodinách českého 

jazyka a literatury. Pro každou třídu je připraveno 10 dílen v rozsahu 1vyučovací hodiny. 

Cílem dílem je rozvíjení vědomého čtenářství a vytváření kladného vztahu k vlastní četbě, 

motivace pro celoživotní učení, rozvíjení informační a dokumentové gramotnosti.Činnosti 

dílny jsou koncipovány v souladu s pravidly a metodami vzdělávacího programu Čtením a 

psaním ke kritickému myšlení (RWCT- Reading and WritingforCriticalThinking). Beletristická díla 

jsou vybírána v souladu s biblioterapeutickými postupy. Otevírají společenská témata, jako 

např. sociální, zdravotní handicap, otázka soužití s menšinami, vyčlenění ze společnosti či 

vyrovnávání se s těžkou životní situací, pracují s prevencí rizikového chování.  

 



Další aktivity, které neprobíhají přímo ve výuce:  

f) Poskytování fondu beletrie podle doporučeného seznamu četby ke státní maturitě 

z českého jazyka. Metodická pomoc při sestavování plánu četby 

Seznam povinné četby ke státní maturitě obsahuje 193 tituly české i světové literatury. 

V současné době nabízí knihovna 191 titulů ze seznamu, to znamená 99% titulů povinné 

četby ke státní maturitě, často v několika exemplářích. Zbylé 1% velmi špatně dostupných 

knih se snažíme studentům zprostředkovat alespoň v elektronické podobě (tam, kde to 

autorský zákon dovoluje). Zároveň knihovnice pomáhá sestavovat studentům harmonogram 

četby, podle individuálních předpokladů a čtenářských schopností studentů. Cílem je zajistit 

nejschůdnější cestu ke splnění požadavků ke státní maturitě i studentům –nečtenářům, vyhovět 

aktuálním požadavkům. 

g) Rozcestník elektronických informačních zdrojů z oblasti anglická literatura 

v anglickém jazyce v prostředí Moodle 

 

V rámci projektu Ellie – e-learningová podpora výuky anglického jazyka vytvořila knihovna 

kurzu v prostředí Moodle s názvem Elektronické zdroje, který funguje jako rozcestník odkazů 

na dostupné elektronické informační zdroje pro předměty anglický jazyk a anglická literatura. 

V příštích letech se bude rozcestník rozšiřovat i o předměty společenských věd a další cizí 

jazyky. 

 

Školní knihovna má také za úkol organizovat tematické literární odpoledne, čtenářské dílny, 

výstavy, maratony čtení, výstavy, autorská čtení a další jednorázové akce, zaměřené na četbu 

a tvorbu literatury. Nejužší spolupráce školní knihovna navázala na předměty český jazyk a 

literatura a informační výchovy a technologie. V těchto předmětech kooperuje s vyučujícími 

ve výuce témat, která mají cíl zvyšování informační gramotnosti studentů. 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 -Seznam okruhů k maturitě z dějepisu v historickém 

semináři ve školním roce 2015/2016 

1. Dějiny našeho regionu 

2. Vývoj lidské civilizace v pravěku 

3. První státní útvary světa v podobě staroorientálních despocií 

4. Čechy a Morava do vzniku prvních státních útvarů 

5. Řecký civilizační okruh ve starověku 

6. Antický Řím a jeho význam 

7. Proměny Evropy raného středověku   

8. Vznik a vývoj státu Přemyslovců v 9. až 12. století 

9. Vývoj Evropy v éře vrcholného středověku 

10. Evropa pozdního středověku 

11. Český stát za vlády posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků 

12. Husitství, jeho význam a důsledky pro české dějiny 

13. Proměny Evropy v období let 1500 – 1650 

14. Český stát v období stavovské monarchie 

15. Proměny absolutismu v našich zemích v letech 1620 – 1815 

16. Vývoj významných oblastí světa v období 1650 – 1790 

17. Velké revoluce přelomu 18. a 19. století 

18. Charakter světa počátků industriální éry v 19. století 

19. Národní obrození a počátky novodobého českého politického života v letech 1815 – 1866 

20. Svět na přelomu 19. a 20. století a první světová válka 

21. České země v období Předlitavska a vznik Československa 

22. Rozporuplný vývoj světa mezi světovými válkami 

23. Československo v období první a druhé republiky 

24. Tragédie a důsledky druhé světové války 

25. Češi a Slováci v letech druhé světové války 

26. Svět v době soupeření Východu a Západu 

27. Proměny Československa let 1945 –1969 

28. Svět v době rozpadu sovětského bloku a po pádu tzv. železné opony 

29. Osudy Československa a České republiky po roce 1989. 

 

 

 


