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     Noci s Andersenem se pravidelně účastní i školy. Jedním takovým účastníkem je Informační 
centrum, knihovna při Základní škole Jih v Hradci Králové. Školním knihovnám jsme věnovali větší 
pozornost před 3 lety (3. číslo roku 2003). 
 
      Knihovna se pravidelně účastní i Března – měsíce internetu. I v letošním roce měla objednané 
plakáty Na úřad přes internet, poskytnuté vyučujícím do hodin informatiky a na rodičovské schůzky. 
 
      Využila jsem příležitost a plakáty jsem do školy osobně donesla. Školní knihovna je zde 
otevřena od ledna roku 2001. Je umístěna v samostatné místnosti. Jedinou malou nevýhodou je, že 
je to místnost průchozí (prochází se zde do sborovny). Při mé návštěvě probíhala v knihovně výuka 
dyslektiků. Bylo vidět, že děti jsou na hodiny v knihovně zvyklé, dobře se orientují a dokáží 
samostatně pracovat. Knihovna je otevřena každý den cca od velké přestávky do 13 – 15 hodin. 
Byla profesionalizována ve školním roce 2000/2001. Knihovnice měla necelý půlrok na to, aby 
knihovnu uvedla do provozu. Paní Alena Kailová pracuje v knihovně na poloviční úvazek. 
 
      Informační centrum má v současné době téměř 3 500 svazků a z toho je 80 % naučná 
literatura. Je používán knihovnický systém LANIUS. V knihovně jsou dva počítače s přístupem na 
internet. Jeden využívá knihovnice a druhý je určený žákům k vyhledávání informací. Žákům je k 
dispozici kopírka a video. Celkem je registrováno 200 čtenářů (škola má 480 žáků), kteří si během 
školního roku půjčí skoro 3 000 knížek. Z větších akcí knihovna pravidelně organizuje Velké říjnové 
společné čtení a Noc s Andersenem. 
 
      Na webové stránce školy http://www.zsjih.cz je knihovna uvedena v oddíle Aktivity školy. Na 
prvním stupni škola mj. cíleně sleduje vývoj čtenářských dovedností u všech žáků. Dosažené 
dovednosti a jednotlivá zlepšení jsou součástí psychoterapeutického přístupu k dítěti. Nedílnou 
součástí tohoto přístupu je i ověřování chápání přečteného textu samostatným vyprávěním žáka. 
Ve školním plánu se s knihovnou dále počítá i v oblasti preventivního programu (místo pro 
vyhledávání informací a využití volného času) a v oblasti environmentální výchovy (zdroj informací). 
Škola pravidelně každý měsíc vydává školní časopis Jižánek, dále vydává Almanach nejlepších 
žákovských a výtvarných prací a Kalendář z výtvarných prací žáků. Škola má speciální třídy pro 
žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a třídy pro zrakově postižené děti. 
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