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ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 16. 6. 2021 v Obvodní knihovně Jižní 

Svahy,  KKFBZ 

 

Přítomni:      S. Ondrášová, J. Sojová, Mgr. B. Krejcárková, Mgr. R. Jarková, Mgr. P. Nášel, K. Sobotíková, 

Dis., Mgr. G. Klabačková, M. Mikulcová 

                       Ing. J. Kaňka, Ing. J. Tomancová, Bc. V. Adámková 

Hosté: Mgr. Barbora Šopíková, Odbor školství a kultury Otrokovice 

Omluveni: J. Kapustová, J. Surovcová, J. Vávrová 

 

Ing Jan Kaňka 

- Vytváří se strategie KKFBZ na dalších 5 let, cílem je její dopracování do konce tohoto roku 

- Zapojení do projektu Akademie IDU  - nejprve online, poslední workshop proběhl v Písku. 

Doporučení navštívit Městskou knihovnu Písek (v příštím roce tam bude SKIP VM organizovat 

zájezd). 

 

Ing. J. Tomancová  

 

Dotazník Spokojenost se službami knihovny 

- anketa vzhledem k uzavření knihoven prodloužena do konce září 2021, pak by mělo následovat 

vyhodnocení. Nemělo by se ale dělat pro knihovny, které mají méně než 10 odpovědí.  Výzva 

k propagaci dotazníku v knihovnách. 

Krajské oceňování knihoven a knihovníků 202 

- navzdory nepříznivé situaci v souvislosti s pandemií koronaviru se sešlo sedm nominací na 6 

knihovnic a celkem 9 nominací na 7 knihoven našeho kraje. 

- Komise bude hodnotit knihovny 24. června 2021, slavnostní vyhlášení proběhne na podzim. 

Z našeho okresu budou navštíveny knihovny ve Štítné nad Vláří  a na Veselé. 

Vzdělávací akce KKFBZ pro knihovníky  

- Mimo jiné se na II. pololetí připravuje v září pedagogické minimum (doporučujeme všem, 

kteří pořádají vzdělávací akce, besedy pro děti nebo pro dospělé), v říjnu (vždy v úterý 5., 12., 

19., 26. 10.) proběhne tradiční kurz knihovnického minima – žádost o spolupráci 

s vytipováním vhodných účastníků. Dále proběhnou i kurzy v rámci projektu VISK aj., přehled 

bude zveřejněn na webu KKFBZ. 

- Letos vzhledem k pandemické situaci proběhlo hodně vzdělávacích akcí online. Z některých 

knihoven zazněly informace, že o online akce není u veřejnosti zájem. Určitě záleží na 

programu a propagaci, ale pro akce vzdělávacího typu je tento model přínosný.  

- Pro zájemce připomínka webových stránek  https://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-

akce/,  kde se nachází přehled vzdělávacích akcí, které pořádají knihovny v ČR (jsou tam 

většinou v předstihu než třeba v konferenci Knihovna). 

SKIP - Malé regionální projekty 

- Celkem došlo 12 žádostí, bylo podpořeno 7 žádostí (Nivnice, Lipov, Dolní Bojanovice, Dolní 

Lhota, Vracov, Šardice, Vnorovy) částkou 5 000 Kč.  

https://www.kfbz.cz/vzdelavaci-odborne-akce
https://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/
https://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/
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Projekty VISK 3 

- Poděkování za zapojení se do projektu, kromě KKFBZ bylo schváleno 7 žádostí pro knihovny 

našeho okresu, další knihovny podávají žádost ve 2. kole. Pokud ještě někdo neobdržel 

rozhodnutí ohledně projektu VISK 3, obraťte se na Mgr. Soňu Polákovou z MK ČR. 

Ing. Jan Kaňka: je dobré tyto projekty využívat na obnovu technologií, ale např. při zavádění  RFID se 

čipy dávají do spoluúčasti, nelze je dát do rozpočtu z projektu. RFID kódy jsou identifikátorem knih, 

které pak usnadňují manipulaci s fondem, revize KF nebo plní i zabezpečovací funkci. Pro případ revize 

nabízí KKFBZ zapůjčení digitálního knihovního revizního asistenta knihovnám. 

 

K. Sobotková, DiS. 

- Prezentace průběhu rekonstrukce Obvodní knihovny Jižní Svahy 

- Exkurze po knihovně 

 

Bc. V. Adámková   

- Fakturace RF za II. čtvrtletí – pokud to bude možné, zaslat podklady k fakturaci co nejdřív 

(ideálně do 2. 7. 2021). Dle sdělení ekonomického oddělení není teď nutno striktně dodržet 

poměrnou část hodin k fakturaci. 

- Anketa spokojenosti uživatelů knihoven – zatím je on-line 330 odpovědí, což je za 77 obecních 

knihoven málo. Je jasné, že hodně anketních lístků je v papírové podobě. Do online podoby je 

převedou přímo knihovnice z jednotlivých obecních knihoven, příslušné městské knihovny 

nebo mohou být doručeny na metodiku do KKFBZ a zde bude zajištěno uložení dat. Dotazníky 

v papírové podobě uschovejte pro případnou kontrolu. 

- Pololetní kontroly RF budou probíhat jako každý rok postupně v jednotlivých profesionálních 

knihovnách od druhé poloviny července. Předem bude jak obvykle dohodnut termín a 

návštěva vybraných cca 2 -3 obecních knihoven v každém středisku. Prosba o spolupráci 

s výběrem obecních knihoven – zejména se to týká těch, kde v posledním období proběhla 

rekonstrukce, revize, stěhování apod. 

- V rámci rozvolňování opatření proti pandemii koronaviru jsou průběžně zasílány informace 
knihovnám. V současné době bohužel nejsou vydány pokyny speciálně pro knihovny, jejich 
provoz se proto řídí pravidly pro provoz kolektivních aktivit (vzdělávací a kulturní akce, 
volnočasové aktivity, výstavy apod.) a pravidly pro provoz služeb veřejnosti. Nejvíce nejasností 
je ohledně návštěvy dětských kolektivů v knihovnách.  Při pochybnostech je nutno konzultovat 
provoz se zřizovatelem nebo příslušným hygienikem. Dále končí 30. 6. 2021 povinnost 
testování zaměstnanců na Covid.  
 

Informace z městských knihoven a jejich středisek: 

 

Otrokovice – Mgr. R. Jarková 

- Od 15. února otevřeno v MěK výdejové okýnko, od května provoz dle aktuálních podmínek 

- Pro obecní knihovny se zpracovávají nové knihy, v červenci proběhne revize KF v Sazovicích 

- Proběhla on-line beseda s E. Urbanovou na téma výživy, velký zájem 

- Beseda pro seniory Valašské zvyky a obyčeje 

- Příprava literárně-výtvarné soutěže Nejlepší stránka z encyklopedie k výročí J.A. Komenského 

- Na pobočce Baťov bude od září Eva Bělotová, paní Škrabalová jde do důchodu. 

 

Slavičín – Mgr. G. Klabačková 
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- V MěK nové koberce, v pláni je instalace klimatizace (pravděpodobně příšítí rok) 

- Dokončuje se revize KF na pobočkách MěK, v plánu je i revize v Rudimově 

- Příprava vernisáže prací ze soutěže Můj život v čase bezčasí, sešlo se cca 150 příspěvků 

- Různé varianty Hraní s knihovnou (jarní, prázdninové…) 

- Školy projevily zájem o akce v knihovně, opakovaně proběhl i Den s knihou pro prvňáčky 

- Stezkou válečných hrdinů – zábavně naučná výprava městem pro děti i dospělé 

 

Štítná nad Vláří – J. Sojová  

- Knihovna otevřeno dle stávajících možností, nejdříve výdejové okýnko, nyní v běžném 

provozu. 

- Knihovnu začaly navštěvovat i děti ze školy, proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře 

- Hledá se nová knihovnice do Rokytnice, letos je v této knihovně naplánována i revize KF  

 

Luhačovice – M. Mikulcová 

- Revize KF v Pozlovicích, následovat budou Ludkovice 

- proběhlo vyřazování KF v MěK i v obecních knihovnách 

- bude zahájeno půjčování e-knih (projekt VISK 3) 

- knihovna má nový bibliobox a nový Interaktivní monitor NEK Profi (nabídka v příloze zápisu) 

- proběhlo pasování prvňáčků 

 

Fryšták – Mgr. P. Nášel 

- revize KF v Kašavě 

- ve spolupráci se ZUŠ připravena malá vernisáž prací absolventů 

- ke konci školního roku proběhne prodejní vernisáž prací dětí ze ZUŠ a školní družiny 

- zapojení do akce Knížka pro prvňáčka – odměny pro děti s tématikou města Fryšták 

 

Jižní Svahy – K. Sobotíková, DiS. 

- Na JS probíhají dvě výstavy, připravují se tradiční prázdninové akce pro děti 

- Proběhla revize KF na Březnici (bylo nalezeno hodně nezapsaných knih), probíhá revize 

v Březůvkách, knihovna je dlouhodobě uzavřena, nezájem ze strany obce i knihovnice situaci 

řešit. 

- Změny v obecních knihovnách – ve Velkém Ořechově bude nová knihovna, na Provodově jsou 

dokoupené nové regály  

- Veselá – probíhají Lovci perel, uskutečnilo se pasování prvňáčků a rozloučení s absolventy ZŠ 

Vizovice – Mgr. B. Krejcárková 

- V MěK pasování prvňáčků a druháků na čtenáře 

- Zpracování nových knih do Bratřejova 

- Revize KF v Uble 

- Zádveřice – nový výpůjční pult. Podávali projekt a mají problémy kvůli nezrušené pobočce v 

Rakové 

 

Napajedla – S. Ondrášová 

- Dokončena revize KF v Karlovicích, v červenci bude revize na Žlutavě 

- Lhota a Halenkovice podávaly žádost na VISK 3 ve 2. kole 

- Spytihněv – stále zavřeno, přetrvávají problémy s rekonstrukcí 
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- Halenkovice – v novém kulturním centru se dokončuje i knihovna, nyní probíhá aktualizace 

fondu, otevřeno bude v nových prostorách na podzim 

- MěK – provoz dle aktuálních podmínek, tento týden se poprvé generovaly upomínky 

Zahájení besed pro ZŠ a MŠ i pro spádové obce. Příprava pasování prvňáčků. 

Do knihovny budou zakoupeny nové židle. 

.  

 

 

 

Důležité termíny: 

- Pokud možno do 2. 7. 2021 prosím zaslat výkazy na fakturaci za II. čtvrtletí 

- Další porada profesionálních knihoven se uskuteční pravděpodobně 22. září 2021  

- Ukončení ankety spokojenosti uživatelů knihoven ke 30. 9. 2021 

Přílohy, odkazy: 

- Interaktivní zařízení NEK Profi 

- Přehled akcí KKFBZ v rámci Literárního léta 

 

Zapsala Věra Adámková  


