
ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 5. května 2016 

v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 
 

Přítomni: J. Dorňáková, Mgr. G. Klabačková, Mgr. P. Nášel, S. Ondrášová, K. Sobotíková, DiS., H. 

Stloukalová, H. Zvoníčková 

PhDr. Z. Friedlová, PhDr. Z. Svobodová, Bc. V. Adámková 

Omluveny:  T. Heinzová, Mgr. R. Jarková, J. Kapustová, J. Surovcová, Ing. J. Tomancová 

 

Součástí porady byla beseda s Markétou Hejkalovou a Antonínem Bajajou O psaní, překládání a PEN 

klubu. 

 

Byla představena Bc. Věra Adámková, která od 1. července nastoupí v krajské knihovně jako okresní 

metodička. 

 

 

Aktuální informace pro knihovny (legislativní a koncepční dokumenty), PhDr. Z. Friedlová 

 

- Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016 – 2020 s výhledem do roku 2025 – návrh umístěn 

na webu Ústřední knihovnické rady. Koncepce zdůrazňuje význam odborného vzdělávání 

knihovníků – rekvalifikační kurzy, kvalifikovaní pracovníci.  

- Standard pro dobrý fond – je potřeba tlačit na KP-SYS a Clavius, aby vytvořili nástroj pro 

vyhodnocení standardu. Veřejná knihovna v obci nebo městě do 20 tis. obyvatel nemá 

konzervační (archivní) funkci, neměla by schraňovat staré nečtené knihy. Standard klade 

důraz na doplňování a aktualizaci fondu. I ta nejmenší knihovna by měla mít alespoň 2 500 

knižních jednotek. Podrobnosti viz prezentace z krajského semináře knihovníků Zlínského 

kraje v Uherském Hradišti na webu krajské knihovny. 

- Strategie digitální gramotnosti – Místní akční plány (MAP), možnost využít například na 

pořízení učebny na vzdělávání. Ti, kdo by měli zájem, by měli kontaktovat úřady, zjistit, kdo 

se tím zabývá, a domluvit se. Jinak půjdou finance pouze na školy. Krajský KAP (Krajský akční 

plán) je zaměřen pouze na střední a vyšší odborné školy. 

- Od října začne platit nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Knihovny nebudou muset 

dělat výběrová řízení na nákup knih, nadále je však třeba postupovat hospodárně, využívat 

rabaty, porovnávat ceny od jednotlivých dodavatelů. 

- Autorský zákon – stále se projednává v poslanecké sněmovně. Knihovníci s ním budou 

seznámeni, až bude schválen. 

- Od 1. července 2016 bude platit povinnost pro příspěvkové organizace, obce a další subjekty 

zveřejňování smluv a objednávek nad 50 tisíc Kč.  

- Připravuje se také novela knihovního zákona, která by měla jít do vlády ČR v červnu 2017. 

 

 

 

 

 

http://ukr.knihovna.cz/priprava-koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2016-2020/
http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/zdenka_friedlova_standard_dobry_fond.pdf
http://www.kfbz.cz/seminar-pracovniku-profesionalnich-knihoven-zlinskeho-kraje-2


Plnění standardů VKIS ve Zlínském kraji – srovnání okresů, PhDr. Z. Svobodová 

 

- Pro účely vyhodnocení standardu VKIS byla využita statistická data o činnosti 303 veřejných 

knihoven Zlínského kraje za rok 2015, včetně 93 poboček. 

- U většiny sledovaných standardů je mírně vzestupný trend jejich plnění. 

- Knihovny mají problémy především se zajištěním 10% obnovy knihovního fondu ve volném 

výběru, standard plní jen 4 knihovny (Veselá a Oldřichovice ze zlínského okresu, Rymice a 

Zahnašovice z kroměřížského). Průměrně knihovny dosahují 2,9 % obnovy. Průměrné % 

obnovy roste u knihoven vyšších kategorií. Knihovny kategorie 7 (od 20 000 do 40 000 

obyvatel dosahují průměru 6,4 %).  

- Kritérium nákupu knihovního fondu – 30 Kč na obyvatele plní 20 % ze všech knihoven. 

Průměrně dávají knihovny v kraji na nákup fondu 19 Kč na obyvatele.  

- Standard provozní doby nesplňuje stále mnoho knihoven – 73 %, což jsou především 

knihovny menších obcí. Knihovny v obcích do 500 obyvatel mají průměrně otevřeno 3 hodiny 

týdně.  

- Plochu knihovny pro uživatele sledujeme jen v obcích nad 1 000 obyvatel. Tento standard 

splnilo 29 % knihoven Standard je vhodný jako doporučení především pro obce, které budují 

novou knihovnu, nebo se chystají knihovnu přemístit do nových prostor. 

- Standard počtu stanic s přístupem na internet plní 70 % knihoven. Zde byl zaznamenán 

výraznější nárůst v plnění (standard splnilo o 10 knihoven víc než v předchozím roce).  40 % 

knihoven kraje umožňuje uživatelům připojení k internetu pomocí wifi.  

- Kritérium počet studijních míst plní 71 % knihoven. 

- Všechny knihovny kraje mají svou webovou prezentaci na internetu. Jen 11 knihoven 

z kategorií obcí na 500 obyvatel nemá elektronický katalog na webu.  

- Standard vzdělávání splnilo 17 % knihoven. Tento standard nesplňují hlavně knihovny 

profesionální, pro které je mnohdy provozně náročné standard 48 hodin na každého 

pracovníka naplnit. 

- Součástí standardu služeb poskytovaných knihovnou je pravidelné zjišťování spokojenosti 

klientů se službami knihovny. Spokojenost uživatelů má být zjišťována pravidelně každých 5 

let pomocí standardizovaného dotazníku (ankety). Cílem ankety je zjistit, do jaké míry jsou 

uživatelé knihoven se službami své knihovny spokojeni. Dílčím cílem je získání podnětů od 

občanů ke zlepšení služeb knihovny.  

- Anketu nabídlo svým uživatelům 155 knihoven (51 % knihoven). V 39 knihovnách kraje 

vyplnilo anketu míň respondentů než 10, na základě dohody metodiček nebyly tyto ankety 

podrobně vyhodnocovány. Celkem 100 knihoven kraje standard plní, tzn. víc než 90 % jejich 

uživatelů hodnotí služby své knihovny jako dobré nebo velmi dobré. 16 knihoven standard 

nesplnilo. Knihovny byly s výsledky seznámeny na okresních seminářích a také jejich 

zřizovatelé obdrželi vyhodnocení ankety. 

- 24. května 2016 proběhne školení Jak na dotazníky? 

- Grafy viz prezentace na webu knihovny nebo viz 

http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/vyhodnoceni_vkis-2015.pdf  

 

 

 

 

http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/plneni_standardu_vkis_ve_zlinskem_kraji_-_srovnani.pdf
http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/vyhodnoceni_vkis-2015.pdf


CADR – úkoly pro knihovny, PhDr. Z. Svobodová 

 

- http://www.caslin.cz/caslin/databaze-pro-vyhledavani/adresar  

- Vzniká Centrální adresář knihoven (CADR), kde budou všechny informace o veřejných 

knihovnách na jednom místě. Bude mít využití i pro Centrální portál knihoven. 

- Do CADR byla převedena všechny data z krajského adresáře, který se již delší dobu 

neaktualizuje a nebude dál již fungovat.  

- Proběhlo první „čištění“. Doplnění chybějících informací a opravení údajů u jednotlivých 

knihoven bude nyní na metodičkách.  

- O další aktualizace u neprofesionálních knihoven se budou již starat knihovny 

profesionální. Aktualizace funguje na stejném principu, jak nyní u profesionálních knihoven. 

Jedenkrát ročně přijde upozornění, že je potřeba data zkontrolovat a doplnit. Pokud se 

v průběhu roku udělá u knihovny nějaká změna, upozornění již nepřijde. 

- Je dobré informace aktualizovat hned, když se je dozví. 

- Pravděpodobně na podzim proběhne v krajské knihovně školení k aktualizaci adresáře. 

- Knihovnám neodpadá povinnost hlásit Ministerstvu kultury změny v údajích (název, adresa 

apod.) Kontakt – Mgr. Michal Fojtík, MK ČR.  

 

 

Diskuze, různé 

- Pozvání na školení v krajské knihovně: 

o Svět obchodních informací a práce s ekonomickými databázemi – 12. května 2016, 

školí doc. PhDr. Richard Papík, PhD. 

o Čtenářská dílna pro knihovníky a učitele – 1. června, školí Nina Rutová 

o Další školení viz http://www.kfbz.cz/odborne-vzdelavaci-akce  

- Připomenuto vyplnění dotazníku ohledně prostorového a technického vybavení veřejných 

knihoven. Vyplnit do 15. května 2016. 

- Předpokládaný termín příští porady je 21. září 2016. 

  

http://www.caslin.cz/caslin/databaze-pro-vyhledavani/adresar
http://www.kfbz.cz/odborne-vzdelavaci-akce


Informace zástupců knihoven (výběr) 

 

Fryšták, Mgr. P. Nášel 

- Příprava revize v Kašavě. 

- Probíhá zpracování nových knih. 

- Akce: Výtěžek z burzy knih šel na sázení stromků, sázení platanu před radnicí, Květomluva na 

Den Země. 

- Probíhají jednání o novém prostoru pro knihovnu. 

 

Napajedla, S. Ondrášová 

- Probíhá zpracování knih pro obecní knihovny. 

- O prázdninách bude 14 dní knihovna uzavřena. Budou probíhat revize v Karlovicích a Žlutavě 

a bude uspořádán seminář pro neprofesionální knihovny. 

- VISK 3  letos získaly knihovny v Oldřichovicích, Karlovicích a Napajedlích.  

- Zapojení do projektu Knížka pro prvňáčka. Proběhlo pasování čtenářů, pro děti připraven 

program s Adolfem Dudkem v napajedelském kině. Doporučeno ostatním knihovnám. 

- Akce: již třetí beseda s výživovou poradkyní Mgr. M. Kempovou Jak potraviny ovlivňují naše 

myšlení, Možná přijde i Andersen (inspirace v elektronické konferenci) – rozhovor 

s Andersenem, u dětí oblíbené.  

 

Štítná, H. Zvoníčková 

- Od 1. července bude nová knihovnice. 

- Revize v Rokytnici proběhne už s novou knihovnicí. 

- Akce: Pasování prvňáčků, zapojení do Českého dne proti rakovině, Čteme dětem, … 

- Knihovny by se měla přes prázdniny přestěhovat do prostor školy. Bude mít zvlášť vchod. 

 

Valašské Klobouky, J. Dorňáková 

- Revize ve Vysokém Poli, zpracování knih pro Újezd a Poteč. 

- V Poteči nový knihovník Stanislav Novák. 

- Ve Vlachovicích, Křekově a Vysokém Poli proběhla Noc s Andersenem. 

- Akce: beseda s Ivo Odehnalem, besedy pro MŠ, výtvarné dílny, Boty a Botičky – jak vybrat 

správné boty, Autorita ve výchově, Čtení z Almanachu, beseda se Zuzanou Bubílkovou,… 

- Ukončena virtuální univerzita třetího věku, 24. května proběhne v Třanovicích předání 

vysvědčení. V roce 2018 se toto setkání absolventů bude konat pravděpodobně ve 

Valašských Kloboukách.  

 

Jižní Svahy, K. Sobotíková, DiS. 

- Probíhá revize a zároveň i vyřazování v Březůvkách. 

- V Doubravách bude na podzim nová knihovnice. 

- Za duben zpracováno 300 knih pro obecní knihovny. 

- Hřivínův Újezd – kvůli problémům s připojením k internetu zatím nepůjčují přes AKS. Je třeba 

dořešit. 

- Výstava k 35. výročí obvodní knihovny. Do výtvarné soutěže se sešlo 115 obrázků. 

- Přes prázdniny bude opět program pro děti V knihovně se o prázdninách nenudíme. 

 

http://frystak.knihovna.cz/
http://knihovna.napajedla.cz/
http://www.stitna.knihovna.cz/
http://www.knihovna-valasskeklobouky.cz/


Krajská knihovna, PhDr. Z. Friedlová 

- Literární jaro. 

- Knihovna se připojuje ke Galerijní a muzejní noci. 

- Výstavka k výročí úmrtí K. H. Máchy – poděkování za zapůjčené knihy. 

- Výročí Františka Bartoše – vznikne výstava, která bude nabídnuta knihovnám v okrese jako 

putovní. 

  

 

Zapsala: Zuzana Svobodová, 9. května 2016 

http://www.literarnijaro.cz/
http://www.14-15.cz/program/detail/galerijni-a-muzejni-noc-2016-/?pl_art_ssegr=646

