
ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 6. 12. 2017 

v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 
 

Přítomni:           J. Dorňáková, Mgr. P. Nášel, S. Ondrášová, J. Sojová, Mgr. B. Krejcárková, 

 T. Heinzová, Mgr. R. Jarková, K. Sobotíková, Dis., Mgr. G. Klabačková 

PhDr. Z. Friedlová, Ing. J. Tomancová, Bc. V. Adámková 

Omluveny:  J. Kapustová (PN), J. Surovcová 

 

 

 

PhDr. Z. Friedlová 

Smlouvy o výkonu RF na rok 2018: 

– Dochází ke změnám kvůli zápisu do registru smluv, smlouvy musí projít akceptací (rada, 

zastupitelstvo – prosím zjistit a napsat V. Adámkové termíny jednání městských rad). 

– Zvýšení hodinové sazby na 190 Kč. 

– 18. prosince jdou do zastupitelstva ZK dotace na regionální funkce a rozpočet KKF , pak bude 

možné smlouvy připravit a rozeslat. 

– Činnost v roce 2018 vykazovat až po datu účinnosti smlouvy! 

Ochrana osobních údajů: 

- 25. 5. 2018 vstoupí v platnost obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (angl. General 

Data Protection Regulation neboli GDPR), která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů   

a postihy za neplnění směrnice.  

- Problém s daty v historii údajů o historii výpůjček. 

- Po ukončení činnosti v knihovně musí nastat anonymizace údajů, na žádost uživatele musí 

být vymazány jeho osobní údaje. Správce výpůjček by měl provést převod výpůjček ze jména  

na číslo uživatele.  

- Skartace dokumentů (včetně čtenářských přihlášek) na základě schváleného protokolu. 

- Protokol https – nutno co nejdříve řešit s IT pracovníky  - návod na přechod na zabezpečený 

protokol je na stránkách ÚKR. 

- Pozor na zveřejňování fotek z akcí knihovny! Nelze poskytnout tzv. „generální souhlas“ (tj. 

např. na přihlášce), musí být na samostatném tiskopisu kvůli odvolatelnosti. Stejný postup se 

týká také zasílání nabídek elektronicky apod.  

- Národní knihovna připravuje příručku, školení a e-learningový kurz k této problematice. 

Jednání zaměstnavatelské sekce: 

- Od 1. 1. 2018 změny v katalogu prací (systémový knihovník, správce digitální knihovny). 

- Změna dalších pozic pravděpodobně od roku 2020, doporučení, aby v profesionální knihovně 

byl alespoň jeden knihovník s třídou 9.  

 

Ing. J. Tomancová –, vzdělávání, protokol https 

Informace z jednání sekce SDRUK pro RF 

- Dr. V. Richter připomněl požadavek komise k projektům VISK 3, aby si jednotlivé knihovny 

nekupovaly zvlášť AKS, ale aby se zapojily do regionálních automatizovaných systémů (RAKS). 

https://www.gdpr.cz/gdpr/
http://ukr.knihovna.cz/stanoviska-a-dokumenty-ukr-cr/


VISK 3 bude pro rok 2019 nastaven jinak, aby toto bylo zohledněno. V Libereckém kraji obce 

přispívají ročně částkou 1 000 Kč na údržbu systému RAKS. 

- Oceňování knihoven – dělá většina krajů, tak velké finance jako ZK má jen kraj 

Moravskoslezský, většinou je oceňováno menší množství lidí. 

- Příprava novely Standardu pro dobrou knihovnu: zahrnutí kulturních, vzdělávacích a 
komunitních aktivit, personální zajištění činnosti knihoven. V. Richter by chtěl do standardu 
doplnit informaci o pořádání akcí v knihovnách.   
 

Bc. V. Adámková 

Informace ze sekce veřejných knihoven SKIP: 

 Projekt S knížkou do života (Mgr. Z. Houšková) – pro rok 2018 bylo možné přihlášení do 

30.11.2017, bylo připraveno 10 000 sad dárků pro děti. Velký zájem ze strany knihoven – 

zjistit možnosti ohledně sponzorské podpory na další léta kvůli udržitelnosti projektu. Jedná 

se o zřízení poradenského centra pro zapojené knihovny. Připravuje se též provázanost 

s ostatními projekty na podporu čtenářství. 

 Informace o kongresu IFLA ve Wroclawi (RNDr. Prucková) – letošní moto: Knihovna – paměť 

národa, zúčastnilo se asi 3000 knihovníků z celého světa.  Zpráva z kongresu byla 
zveřejněna v časopisu Čtenář http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2017-roc-69/10-2017.htm 
Měly by se více propagovat a propagovat „naše“ české akce. IFLA Library map of the 
world https://librarymap.ifla.org/  - údaje o všech knihovnách světa. SDG Stories – 
projekty, které knihovny realizují. Úkol pro všechny: navrhnout, které zajímavé akce 
by sem daly vložit. 

 Knihovna roku 2017 – (PhDr. Helena Gajdušková) - Hodnoceny knihovny ve všech 
krajích, většina návrhů vzešla ze soutěže Vesnice roku. Foto a video reportáž na 
YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=5AJmK_lSMi8 
 

Další informace: 
- Fakturace výkonu RF by měla proběhnout do konce roku, proto by měly být zaslány výkazy ke 

kontrole co nejdřív, aby se stihly faktury u zřizovatelů vystavit – ideálně do vánočních svátků. 

- Komentáře k regionální činnosti prosím všichni zasílat na formulářích – viz příloha, jsou tam 

obsaženy přehledně veškeré údaje o obecních knihovnách včetně změn, které jsou důležité 

k souhrnnému vykazování činnosti za celý okres. 

- Komentáře k regionální činnosti i přehledy vzdělávání knihovníků za rok 2017 za středisko 

prosím zaslat do 15. ledna 2017. 

- Statistika za jednotlivé knihovny – začátkem ledna budou zaslány statistické formuláře 

z NIPOSu. 

- Objednávky výkonu RF na rok 2018 s jednotlivými profesionálními knihovnami budou 

probíhat s novou smlouvou kvůli novým podmínkám v souvislosti s registrem smluv v rámci 

Zlínského kraje. V návaznosti na zvyšování mezd ve státním sektoru se hodinová sazba 

upravuje na 190 Kč měsíčně. Počet hodin na jednotlivá střediska bude přibližně stejný jako 

v minulém roce, případné námitky prosím konzultujte co nejdřív. 

- Při návštěvě obecních knihoven zkontrolovat, jestli v knihovnách bez AKS píší na knižní lístky 

číslo uživatele, NE jeho jméno – odporuje to zákonu o ochraně osobních údajů! 

- Ohledně problémů s AKS kontaktovat Ing. Janoše pouze v pracovní době, tj cca do 16 hodin – 

platí pro obce v rámci RF, pro MěK na základě osobní dohody. Všechny mejly Ing. Janošovi 

ohledně PC, projektů, nahrávání VS apod. dávat do kopie J. Tomancové a V. Adámkové. 

http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2017-roc-69/10-2017.htm
https://librarymap.ifla.org/


 

 

Důležité termíny: 

- Fakturace za služby RF za IV. čtvrtletí by měla proběhnout do konce roku.  Co nejdříve 

prosím zaslat výkazy ke kontrole! Komentář k výkonu RF a přehled vzdělávání za středisko 

stačí zaslat do 15. 1. 2018. 

- Plánované termíny porad v roce 2018: 14. 3., 27. 6.,  19. 9., 5. 12.  

- Plán vzdělávacích akcí na rok 2018 – viz příloha. 

 

Informace o činnosti a zajímavých akcích z knihoven: 

Napajedla: 

- všechny knihovny napajedelského střediska nakupují nové knihy. 
- v roce 2017 bylo pro ně  zpracováno 1123 nových knih. 
- byly dokončeny revize knihovního fondu na Halenkovicích a ve Lhotě. 
- o dotaci z VISKu 3 si žádají Oldřichovice – dataprojektor a plátno. 
- o dotaci z VISKu 3 si žádá i naše knihovna - Přechod regionu Napajedla na vyšší verzi 

automatizovaného knihovního systému – Verbis. 
- pro děti z MŠ jsme připravily dramatizaci pohádky O Šípkové Růžence. 
- pro veřejnost byla připravena přednáška Mgr. Romany Kempové – Podzim bez chřipek a 

nachlazení. 
- v Klubu aktivních seniorů Napajedla jsme si popovídali o Holandsku 
- pro děti byla připravena Mikulášská nadílka. 
- v knihovně visí Strom splněných vánočních přání, kam mohou všichni, nejen děti, psát, co si 

přejí od Ježíška. 
- v průběhu vánočních svátků budeme mít běžnou výpůjční dobu bez omezení. 

Slavičín: 

- Vánoční stromečky tradičně i netradičně. Výstava vánočních stromků.  
- O islámu, právu a všem, co nás trápí – Přednáška Kláry Samkové . 
- Před Vánoci dlouhé noci! Adventní kreativní dílna.  
- Mikulášské čertoviny - 10. Ročník -  Mikulášská nadílka se zábavným programem a tvořivou 

dílničkou pro pravidelné malé účastníky akce Veselé čtení s Nezbedníčkem v doprovodu 
rodičů. 

- Příběh sochy - vzpomínka na sochaře Maria Kotrbu.  
- Léčebné prostředky čínské medicíny. Posezení se slámou. Beseda a workshop s  panem 

Františkem Zuskou, významným tvůrcem slaměných ozdob, nositelem tradic lidových 

řemesel.  

Zapište se někomu do života  aneb daruj kostní dřeň -  2. ročník kampaně za dárcovství kostní 

dřeně.  

- Španělsko - Portugalsko. Vyprávění cestovatele Jiřího Máry pro veřejnost.  

Knihovna jede, perníčky veze. Tradiční pečení perníčků s Přáteli z lásky (handicapované děti) 

- Perníčkování s Diaklubem. Tradiční  předmikulášské pečení a zdobení perníčků pro 5. tř. ZŠ. 

Spojeno se soutěží o nejlépe nazdobený perník. 

- Čertovská výtvarka v knihovně. Projekt propojující tvořivost a četbu pro žáky 1. st. ZŠ.  

Valašské Klobouky 

-          Vynálezy v průběhu staletí – beseda pro veřejnost. 

-       Slavnost slabikáře (předávání slabikářů žákům 1. tříd za účasti rodičů a zástupců školy). 

-          Kreslíme s Josefem Ladou (velká výtvarná soutěž pro děti z MŠ a celá ZŠ). 



-          Velká čtenářská soutěž Zlatý klíč (děti plní úkoly  a sbírají zlaťáky). 

-          VU3V – ukončení semestru, těšíme se na Závěrečný seminář 24. ledna 2018 do Olomouce. 

-        ZŠ Lačnov – Kouzlo pohádek a Kouzlo knih . 

-        Grant VISK3 – Vysoké Pole (notebook + příslušenství, Office), Újezd (PC  k půjčování+ 

příslušenství, Office), my (4x PC k půjčování, 1x na pobočku, 1x na internet, příslušenství, NAS 

s pevnými disky k zálohování, Office). 

-        Nyní přebalujeme po revizi Tichov a Drnovice naučnou literaturu. 

Jižní Svahy 

- Bohuslavice u Zlína - Vánoční posezení spojené s burzou knih.                                                         

Březnice – Březnická mláďata - Každou středu se schází maminky s dětmi do 3 let na 

společné hraní  -                                                                                                                                                 

 - Podzimní dílnička pro prvňáky.                                                                                                             

Lípa –      předadventní výtvarná dílna – velká účast, tvořily děti i dospělí                                                                

 - Lipské deskohraní – hraní deskových her v knihovně                                                                  

Velký Ořechov – Vánoční jarmark.                                                                                                                      

Doubravy - setkání u knih o muzicírování . Akce byla zaměřena na vývoj hudby v regionu.                   

Veselá – besídka ZŠ ke knize F. J. Bobáka – Na Tlusté hoře lesíček – za přítomnosti autora            

 - vánoční dílnička                                                                                                                                     

 - Založení kroniky knihovny , vznik knihovny 1923 (95 let v roce 2018), regionální 

koutek, Slopné – dokončená revize. Nedohledaný pouze 1 dokument. Navrženy knihy 

k vyřazení. Fond je v pěkném stavu díky paní knihovnici Pavelkové.                                                                                                    

Revize v roce 2018 – Šarovy, Velký Ořechov, Všemina.                                                                                                         

 

 
Zapsala Věra Adámková a Jana Tomancová 

 


