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ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 24. 11. 2021 v Krajské knihovně Františka 

Bartoše ve Zlíně 

 

Přítomni:     S. Ondrášová, J. Sojová, Mgr. B. Krejcárková, Mgr. V. Zbíralová, Mgr. P. Nášel, K. Sobotíková, 

Dis., Mgr. G. Klabačková, T. Heinzová 

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

Omluveni: J. Kapustová, J. Surovcová, Mgr. B. Krejcárková, 

 

Ing Jan Kaňka 

- Zahájení porady 

 

Před samotnou poradou proběhla přednáška Hany Hanáčkové z KBBB Uherské Hradiště o současné 

slovenské literatuře pro děti. 

 

Ing. J. Tomancová  

 

Statistické výkazy KULT 

- Za rok 2021 se ve výkazech ještě nic nemění, ale od roku 2022 je už nutno sledovat nové 

položky ve statistice. Týká se to zejména vykazování on-line akcí, nové podmínky sledování 

vzdělávání knihovníků. Formuláře výkazu KULT budou upravené, obsahy některých řádků se 

změní. Všechny změny ve výkazech budou podrobně vysvětleny koncem příštího roku. 

Statistika vykazování návštěvnosti webových stránek – v rámci nových šablon se zdarma 

nezobrazuje počet návštěv webu.  

 Pro doplnění počítadla na webové stránky u šablony https://webovky.knihovna.cz/ je 

možné kontaktovat přímo paní Skůpovou, která má toto na starost (774 952 669, 

webovky@knihovna.cz) 

 Lze sledovat také pomocí  Google Analytics https://www.google.com/analytics/, jak 

vložit měřící kód Google Analytics na stránky Webnode  - se najde v nápovědě na 

Webnode,  

https://www.webnode.cz/napoveda/index.php?/Knowledgebase/Article/View/348/ 

Podrobné pokyny byly zaslány mailem a najdete je také na 

https://webovky.knihovna.cz/navody/jak-na-statistiky/ 

Národní soustava kvalifikací - ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR probíhá 

aktualizace středoškolských typových pozic. Základním parametrem změn bylo zjednodušení a 

přiblížení standardu praktickým potřebám knihoven. Nyní je 6 typových pozic a v budoucnu by měly 

být jen 3 pozice: knihovník v přímých službách, katalogizátor a dětský knihovník. K těmto pozicím 

budou pro knihovníky pořádány rekvalifikační kurzy. 

 

Evropské dotační programy IROP – výzvy budou vyhlášené v červnu 2022. IROP už je schválen 

vládou https://irop.mmr.cz/cs/ . Dokument ještě musí projít schválením Evropskou komisí. 

Výzvy k IROP budou vyhlášeny nejdříve v červnu 2022. Je dobré prostudovat podrobnosti 

k poslední výzvě IROP č. 25, podmínky budou hodně podobné i pro nové výzvy. 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-25-knihovny  

https://webovky.knihovna.cz/
https://www.google.com/analytics/
https://www.webnode.cz/napoveda/index.php?/Knowledgebase/Article/View/348/
https://webovky.knihovna.cz/navody/jak-na-statistiky/
https://irop.mmr.cz/cs/
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-25-knihovny
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Standard pro rekonstrukci knihoven – Národní knihovna připravuje další z řady příruček, v omezeném 

množství bude v tištěné podobě, odkaz na on-line podobu bude zveřejněn dodatečně. NK také 

připravuje dotisk předchozích příruček standardů (pro dobrou knihovnu, pro dobrý knihovní fond 

apod.), pokud má někdo o tyto publikace zájem, obraťte se na oddělení metodiky KKFBZ. 

 

Vzdělávací akce KKFBZ pro knihovníky  

- 8. 12. 2021 je plánován Seminář knihoven paměťových institucí ZK  online  
- 16. 12. 2021, Jak na dotazníky? Sál C 
- Pokud bude někdo potřebovat pro svého zřizovatele potvrzení o účasti na školení nebo 

poradě pořádané KKFBZ, oznamte to prosím pokud možno předem, potvrzení bude 

připraveno. 

- Proběhl průzkum zájmu o vzdělávací kurzy KKFBZ v roce 2022. Děkujeme těm, kteří dotazník 

vyplnili. Na základě výsledků průzkumu bude zpracován projekt do programu VISK 2 a 

vytvořen plán vzdělávání pro rok 2022. 

 

Bc. V. Adámková   

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

(ideálně do 10. 12. 2021). Znovu bylo připomenuto používat výkaz k fakturaci, který má 
ve spodní části uvedenu kolonku na ostatní administrativu, aby tyto úkony nebyly 
zahrnovány do konzultací. Tiskopis bude v příloze. Komentáře k RF budou stačit poslat 
do 15. ledna 2022. 

- Průběžně jsou zasílány pokyny ohledně pandemických opatření, které se vztahují na provoz 
knihoven. Je nutno sledovat všechna nařízení, případné nejasnosti konzultovat s KKFBZ. Nyní 
je důležité dodržovat základní podmínky – respirátory, desinfekce rukou, rozestupy a v případě 
konání akcí pro veřejnost nutno kontrolovat očkování nebo prodělanou nemoc Covid-19 
jednotlivých návštěvníků. 

- Rozpočet hodin na výkon služeb RF na příští rok – je nutno co nejdříve nahlásit V. 
Adámkové požadavky, pokud už předem budete vědět, že Vás čeká na středisku větší 
rozsah výkonu služeb RF.  

- Žádosti na projekt VISK 3 - termín podání je do 10. prosince 2021. Je nutno: 

 věnovat pozornost zadávacím podmínkám, ve kterých se mohou každoročně 
objevit drobné změny 

 stanovit správný typ projektu  
 dobře uvést popis a rozpočet projektu 

Anketa spokojenosti uživatelů knihoven: 

Ankety se zúčastnilo 58 ze 77 knihoven okresu Zlín. Více než 10 odpovědí, které byly kritériem pro 
vyhodnocení odpovědí pro danou obec, mělo 31 knihoven. Celkem byly vyplněny 683 dotazníků. 
Připomínek a námětů bylo 83. Množství odpovědí a výsledky ankety ovlivnila doba jejího průběhu - 
uzavření knihoven a omezení pohybu lidí. S výsledky ankety budou seznámeny knihovny i zřizovatelé. 

 

Informace z městských knihoven a jejich středisek: 

 

Otrokovice – Mgr. V. Zbíralová 

- personální změny – Mgr. Zbíralová nastoupila po ukončení MD zpět na pozici vedoucí 

knihovny, R. Jarková se vrátila na svou pozici v MěK, na pobočce Baťov je od září Eva Bělotová. 

- V Týdnu knihoven proběhlo mj. pasování na čtenáře a velmi dobře hodnocená beseda Dech 

v běžném životě (kontakt na terapeutku je zmeskalova.denisa@gmail.com, 603 866 631) 

mailto:zmeskalova.denisa@gmail.com
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- Byla podána žádost VISK 3 na e- výpůjčky 

- Bylo zahájeno půjčování Albi knih, dojednává se možnost využití i pro seniory a Alzeimer 

centra. 

- Probíhá zápis nových knih pro středisko. 

 

Napajedla – S. Ondrášová 

- Stále je uzavřena knihovna Spytihněv, nejsou finance na nové zařízení. 

- Otevřena nová knihovna v Halenkovicích, proběhlo slavnostní otevření 

- Pro celé středisko nákup a zpracování knih 

- V MěK od září dvojnásobný počet dětských čtenářů, probíhá hodně besed a akcí pro děti, např. 

dramatizace pohádky Tři prasátka, beseda o knihách pro nevidomé i s ukázkami Braillova 

písma atd. 

- Pro seniory besedy s kvízem, úspěšná byla na téma „Poradíte si s nářečím?“ 

-  

Fryšták – Mgr. P. Nášel 

- Na základě nabídky firmy O2 proběhl pro seniory kurz práce s novými technologiemi 

- Úspěšná beseda Indie očima P. Jazairiové a přednáška Karla Matušky o využití detektorů 

- Pro středisko nákup a zpracování nových knih. 

- Připravuje se každoroční setkání knihovníků obecních knihoven střediska Fryšták, jeho 

uskutečnění bude záviset na momentální pandemické situaci. 

 

Luhačovice – T. Heinzová 

- Petrůvka stále uzavřena kvůli rekonstrukci, otevřeno bude snad od ledna. 

- Dolní Lhota a Petrůvka mají vlastní AKS, nejsou napojeni na střediskový systém. 

- MěK – komplikace se spisovou službou VERA a datovou službou 

- Zájem o besedy ze strany škol 

- Od září probíhá v knihovně literární kroužek, velký zájem, zvažuje se vytvoření druhé skupiny 

- Probíhá virtuální U3V 

- Knihovna spolupracovala na zahájení projektu Celé Česko čte dětem: 

https://www.youtube.com/watch?v=TXhuBFbwtU8 

 

Jižní Svahy – K. Sobotíková, DiS. 

- Dokončuje se revize KF v Tečovicích a Doubravách 

- Proběhly metodické návštěvy po knihovnách střediska 

- Ve Velkém Ořechově je knihovna v nových prostorách, ještě se budou měnit regály a doplňovat 

nábytek. 

- V OK Jižní Svahy hodně akcí pro veřejnost, např. Strašidelná knihovna, Čtení čertovi, autorské 

čtení p. Málkové a hodně besed pro ZŠ a MŠ 

-  

Slavičín – Mgr. G. Klabačková 

- Kromě Haluzic všechny obecní knihovny nakoupily nové knihy, probíhá zápis 

- Proběhla revize, aktualizae a vyřazení KF v Haluzicích 

- MěK – připravuje se rekonstrukce pobočky v Nevšové 

- Proběhlo hodně akcí pro veřejnost, např. cyklus pro kluby seniorů, pokračuje virtuální U3V 

- Pravidelné akce pro děti z MŠ – soutěže a hravé čtení, pro družiny a ZŠ např. Historické literární 

toulky po Slavičíně 

https://www.youtube.com/watch?v=TXhuBFbwtU8
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- Rozběhla se spolupráce s mateřským centrem  

- Úspěšná výstava Významné osmičky v českých dějinách a Jak jsme tu žili 

- vyhodnocení soutěře O čase v bezčasí 

 

Štítná nad Vláří – J. Sojová  

- Jestřabí – nové webové stránky, problém s vkládáním dat, bude řešeno s p. Janošem 

- Šanov – připravují se nové prostory pro knihovnu 

- Ve Štítné hodně besed pro školy, oblíbené je čtení naruby, funguje čtenářský klub 

- Stále je velký zájem o návštěvy Minimuzea Gabry a Málinky, připravuje se vydání publikace 

- Za podpory MAS Ploština proběhl Komiksový workshop 

 

Valašské Klobouky – J. Vávrová 

- Revize, vyřazování a aktualizace KF v Drnovicích 

- Všechny obecní knihovny nakoupily nové knihy, téměř vše je zpracováno 

- Proběhly MN v knihovnách střediska, v Újezdě je dokoupen nábytek 

- žádost VISK 3 na nové PC vybavení pro Vlachovu Lhotu a MěK  

- V MěK proběhl ve spolupráci s MAS Ploština Komiksový workshop 

- Omezení akcí pro veřejnost z personálních důvodů 

- Pokračuje spolupráce se školami a Domovem pro děti 

- Úspěšná beseda s J. Jilíkem, pokračuje virtuální U3V 

- Výstava studentských maturitních prací 

 

Důležité termíny: 

- Pokud možno do 10. 12. 2021 prosím zaslat výkazy na fakturaci za IV. Čtvrtletí 

- Komentáře k RF za rok 2021 zaslat do 15. ledna 202.  

- Příští porada profesionálních knihoven se uskuteční pravděpodobně 16. března 2022, další 

termíny pak budou asi 15. 6., 7. 9., 30. 11. 2022.  Seminář pro starosty a knihovníky okresu 

Zlín proběhne pravděpodobně 13. dubna 2022 a Seminář pro knihovníky okresu Zlín 9. 

listopadu 2022. 

Přílohy, odkazy: 

- Čtvrtletní výkaz k fakturaci 

- Prezentace Současná slovenská literatura 

 

Zapsala Věra Adámková a Jana Tomancová 


