
Zápis 
z porady profesionálních knihoven okresu Zlín 

ze dne 5. prosince 2018, konané v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 

Přítomni: Mgr. Blanka Krejcárková, Mgr. Radka Jarková, Jana Kapustová, Jana Dorňáková, Taťjana 

Heinzová, Mgr. Gabriela Klabačková, Jana Sojová, Mgr. Pavel Nášel, Kateřina Sobotíková, Dis., Svatava 

Ondrášová 

Za KKFBZ: PhDr. Zdeňka Friedlová, Ing. Jana Tomancová, Bc. Věra Adámková 

Omluvena: J. Surovcová 

 

V rámci porady byla uskutečněna prohlídka výstavy v KKFBZ Knihy našich prarodičů. Knihovnice z IRC 

všechny seznámily s průběhem ankety, na jejímž základě byly vyhodnoceny nejoblíbenější knihy, 

které byly poprvé vydány v období první republiky. Výstava byla nabídnuta k zapůjčení i jiným 

knihovnám. 

Z. Friedlová: 

Získej  
- nové informace ohledně navrhovaných úprav na systém služby MVS 
- snaha, aby část nákladů hradil stát – Česká pošta bude mít dotovanou sazbu 
- návrh - 35 Kč za výpůjčku dostane půjčující knihovna, zaplatí žádající 
- odpovědnost za vypůjčený dokument nese žádající knihovna 
- 11. 12. 2018 proběhne v KKFBZ školení 

Knihovny.cz 

- výzva k zapojení do systému, po větších knihovnách se zapojují i menší městské 
- přehled o službách  
- připojení obálek k titulům – testování bude probíhat v příštím roce 
- princip doporučování knih na základě intenzity četby z daného titulu vycházející 

z anonymizovaného přehledu výpůjček 

Katalog prací  

- ještě zhruba rok bude probíhat připomínkové řízení 
- V návrhu nového katalogu prací byl uplatněn jiný prvek pro rozřazení pracovníků do tříd – 

zmizela regionální působnost.  

- Knihovny jsou žádány, aby otestovaly návrh nového katalogu prací a zkoušely do něj 

zařazovat své pracovníky podle nových katalogových vět. 

- Návrhy ke stažení na adrese: 

- https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/pripravovane-legislativni-dokumenty/priprava-

novely-katalogu-praci 

- Ke schválení nového katalogu by mělo dojít v roce 2020. 

- Souběžně vzniká příručka pro personální práci a metodika jak pracovat s katalogem prací.  

 

https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/pripravovane-legislativni-dokumenty/priprava-novely-katalogu-praci
https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/pripravovane-legislativni-dokumenty/priprava-novely-katalogu-praci


V. Adámková: 

- Poděkování za spolupráci s přehledem nových starostů. Začátkem roku budou uskutečněny 
návštěvy nových představitelů obcí. 

- V nejbližší době budou vyhotoveny dodatky ke Smlouvě o poskytování a zajištění regionálních 
knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí. Až po jejich podpisu a zápisu do registru 
smluv mohou být vykazovány činnosti pro jednotlivé obecní knihovny. Zápis do registru 
smluv provede KKFBZ. 

- V návaznosti na zvýšení mezd bude zvýšena pro rok 2019 hodinová sazba za výkon 
regionálních služeb na 200 Kč. Zvýšení bylo zohledněno v žádosti o financování RF v rámci ZK. 
Počet hodin pro jednotlivé profesionální knihovny by tak měl zůstat zachován i pro rok 2019. 
Na základě dohody bude přesunuto 50 hodin z MěK Slušovice do MěK Slavičín. 
 

Statistika 
- na základě seminářů věnovaných statistice v krajských knihovnách v minulém roce byly 

formulovány  některé návrhy na změnu: 
- v definici Registrovaný uživatel do 15 let byla přidána věta o nutnosti souhlasu zákonného 

zástupce 
- definice vykazování provozní doby upravena pro případ vykazování nestandardní provozní 

doby 
- vyplňování statistických údajů za rok 2018 beze změn. Od roku 2019 budou ve výkazech 

přidány dva nově definované řádky: 
o Návštěvníci ostatních akcí, jejichž hlavním pořadatelem není knihovna (ř. 0209) 
o Ostatní akce, jejichž hlavním pořadatelem není knihovna (ř. 0418) 

Nutnost upozornit všechny knihovny na nutnost evidence těchto akcí a návštěvníků v průběhu celého 
rok, aby mohly být správně zaznamenány ve statistických výkazech za rok 2019 

 Deník knihovny na rok 2019 a 2020 (silný) v PDF (172 stran) 
 Deník knihovny na rok 2019 a 2020 (tenký) v PDF (108 stran) 

 
J. Tomancová: 

Hlášení o půjčování zvukových záznamů 

V tomto roce dochází ke změně. Od tohoto roku budou informace o půjčování zvukových záznamů 

součástí databáze ADR http://aleph.nkp.cz/cze/adr 

Jak hlášení provedete 

1. Knihovny, které již byly v evidenci knihoven půjčujících zvukové záznamy, provedou kontrolu údajů 

v databázi ADR (jejich údaje tam již byly vloženy). Údaje naleznete v „Úplném záznamu – v sekci Další 

služby“. Pokud došlo ke změně, např. ve vybírání poplatků nebo knihovna začala půjčovat z vlastních 

fondů nikoliv pouze z výměnných souborů, záznam opraví. Pokud jste zvukové záznamy přestali 

půjčovat, zatrhnete volbu „Zvukové záznamy nepůjčuje“. 

 

2. Knihovny, které v tomto roce začaly půjčovat zvukové záznamy, doplní svůj záznam v databázi ADR 

následovně. V odstavci „Půjčování zvukových záznamů“ zatrhnou jednu z možností:  

 Půjčuje zvukové záznamy z vlastních fondů – bezplatně 

https://ipk.nkp.cz/docs/DVK2019_2020_Silny_sch.pdf
https://ipk.nkp.cz/docs/DVK2019_2020_Slaby_sch.pdf
http://aleph.nkp.cz/cze/adr


 Půjčuje zvukové záznamy z vlastních fondů – za úhradu 

 Půjčuje zvukové záznamy pouze z výměnných souborů 

3. Dále máte možnost vložit poznámku vztahující se k půjčování zvukových záznamů, např. zvukové 

záznamy půjčujeme též v pobočkách (doplníte název pobočky) nebo zvukové záznamy půjčujeme 

pouze zdravotně znevýhodněným apod.  

4. Pokud půjčujete jak z vlastních fondů, tak z výměnných souborů, zatrhněte volbu: Půjčuje zvukové 

záznamy z vlastních fondů… a do poznámky můžete uvést „Půjčujeme zvukové záznamy též 

z výměnných souborů“. 

5. Volbu „Zvukové záznamy nepůjčuje“ knihovny běžně nezatrhávají. Tuto volbu vyplní knihovny 

pouze v případě, že dochází ke změně, kdy knihovna zvukové záznamy přestala půjčovat nebo byla 

nějaká předešlá volba zatržena omylem. 

Kontrola a aktualizaci údajů v databázi ADR do 14. 12. 2018.  

Připravována novelizace Standardu pro dobrou knihovnu, 2. kolo změn po připomínkách: 

 Snížen standard pro otevírací dobu u nejmenší kategorie knihoven z původních 5-10 hodin na 

4-10 hodin. 

 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků knihovny – změněna hranice mezi pracovníky, kteří mají 

absolvovat 48 hodin ročně a 8 hodin ročně z 10 provozních hodin týdně na 15 hodin týdně 

v souladu s dělením profesionální a neprofesionální knihovna. 

Připravována novelizace Standardu pro dobrý fond 

 Do standardu doplněn Zlatý fond české a světové literatury pro fondy veřejných knihoven  

 3 seznamy – české knihy, zahraniční a dětské. Autoři -  Martin Pilař, Pavel Mandys 

 Návod pro knihovny, co by mělo být ve fondu - ke stažení zde: https://ipk.nkp.cz/odborne-

cinnosti/knihovni-procesy/akvizice 

 

VISK 3 – nutno myslet na náležitosti pro čerpání dotace  - protokol https, aktuální web knihovny atd.  

Plánované vzdělávací akce v roce 2019 

 Školení knihovního systému Verbis 2.0: 9. 1. 2019, 9:30-12:30, sál C, lektor Ing. Tomáš 

Krejzek, KP-Sys. Praktické zkoušení funkcí nové verze sytému.  

 Workshop Centrální portál knihoven: 23. 1. 2019, 9:00, v rámci praktického workshopu se 

účastníci naučí, jak vyhledat dokument, který je zajímá, jak se k němu jednoduše dostat, 

nebo alespoň získat informaci o nejkratší cestě k jeho získání. Na akci bude navazovat 

plánované spuštění nové verze.  

 Současná Literatura pro děti a mládež, PhDr. Milena Šubrtová (MU Brno), 1. pol. 2019 

 Konference Elektronické služby knihoven V., 14. a 15. 5. 2019 

 Knihovnické minimum – září 2019 (4x úterý) 

 

 

https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/knihovni-procesy/akvizice
https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/knihovni-procesy/akvizice


Informace vedoucích profesionálních knihoven: 

S. Ondrášová: 
- Verbis 2.0 – program už je funkční, případné problémy se řeší s dodavatelem  
- zavedeno půjčování e-knih od 21.11 2018, bude zkušebně zavedeno i na středisko (3 knihy 
měsíčně) 
- probíhají nákupy a zpracování knih pro obecní knihovny 
- výběr z akcí: beseda s Lenkou Chalupovou, Pohádky o Smolíčkovi aj. 
- probíhá výběrové řízení na jednu kolegyni 
 

B. Krejcáková: 
- nové knihovny v Bratřejově a v Lutonině 
- Jasenná – nová starostka, budou se kupovat nové regály do knihovny 
- Vizovická knihovna – besedy pro školy, podzimní a vánoční akce.  
- Vytvořen vánoční strom z knižních obálek 

 
P. Nášel: 

- 4 noví starostové v obcích 
- problémy s dokončením revize KF v Lukovečku kvůli AKS 
- MěK Fryšták – řeší se stěhování do nových prostor, jako možný termín zahájení prací se jeví 

konec roku 2019.  
- velmi kvalitní besedy J. Krčmy o historii Fryštáku. Vydána publikace, proběhla výstava 

s vernisáží. 
- 12. 12. 2018 proběhne porada knihovníku střediska v knihovně v Lukovečku 

 
G. Klabačková: 

- knihovna Haluzice stále není v provozu. Bude jednáno s novým vedením obce, 
pravděpodobně bude nová knihovnice 

- proběhlo hodně akcí k výročním událostem. Uskutečnil se křest knihy Legionáři slavičínské 
farnosti, zajímavá výstava Rok českého EX libris nebo 100. Výročí vzniku Československé 
republiky v ilustracích Zdeňka Buriana, beseda O četnících a Četnických humoreskách a další. 

- Jogátky – pravidelné čtení spojené s cvičením pro rodiče a děti 
- úspěšná virtuální U3V 

K. Sobotíková: 
- z 19 obcí 15 nakoupilo knihy, probíhá jejich zpracování 
- 7 knihoven půjčuje přes AKS. Připravuje se pro celé středisko přechod na e-Verbis  
- Provodov , Veselá – velmi dobře fungující obecní knihovny, akce pro děti 
 

J. Kapustová: 
- Březová – zakoupen nový nábytek do dětského oddělení 
- MěK Slušovice – spolupráce na vánočním jarmarku a tvořivých dílnách 
- dobrá spolupráce s klubem maminek a dětí ve Slušovicích a Hrobicích 
 

T. Heinzová: 
- proběhly MN ve všech obecních knihovnách 
- Dolní Lhota lehce zanedbaná, knihovna byla nějakou dobu zavřená kvůli opravám budovy a 

okolního prostoru 
- nová fasáda budovy MěK Luhačovice, bezbariérový přístup do přízemních prostor. Snaha o 

vybudování výtahu do 1. Patra 
- velký zájem o výstavu kronik, velmi náročné na organizaci kvůli bezpečnosti 
- vánoční jarmark, tvůrčí dílny 

 



R. Jarková: 
- všechny knihovny střediska nakoupily knihy, probíhá zápis 
- MěK Otrokovice – zajímavé besedy, např. s F. Bobákem (Procházky starým a novým Zlínem), 

s p. Svitákem a další, beseda v Klubu seniorů 
- na pobočce Baťov výstava k výročním událostem ve spolupráci s místní ZUŠ 
- spolupráce na umístnění dvou kešek v Otrokovicích, jejich získání spojeno s otázkami na 1. 

republiku 
 

J. Dorňáková: 
- U3V – pro velký zájem 2 skupiny (celkem 41 účastníků) 
- Křekov získal ocenění Knihovna ZK 
- vyhodnocení soutěže Zlatý klíček (150 účastníků) 
- přednášky o autismu spojené s výstavou prací autistického chlace 
- proběhl rozhovor ve vysílání ve Zlínském rozhlasu 
- besedy, dílničky pro děti 
 

J. Sojová: 
- po změně knihovnice a následných opravách velmi dobře funguje knihovna v Jestřabí 
- nákup a zpracování knih pro středisko 
- ve Štítné každý měsíc kvíz a hraní společenských her 
- besedy pro školy 
 

 
Důležité termíny: 

- Nejpozději do 15. 12. 2018 zaslat podklady pro fakturaci RF za IV. čtvrtletí 2018. 
- Do 15. ledna 2019 zaslat komentáře k RF na dohodnutých formulářích za jednotlivé obecní 

knihovny! 
- Poznačte si prosím termíny porad pro rok 2019:  

6. 3. 2019 – pravděpodobně v Luhačovicích 
5. 6. 2019 
18. 9. 2019 
27. 11. nebo 4. 12. 2019 – ještě upřesním 
 
 

Zapsala V. Adámková a J. Tomancová 
 


