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ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín 

konané online dne 2. 12. 2020 
 

Přítomni:     J. Surovcová, J. Kapustová, S. Ondrášová, J. Sojová, Mgr. R. Jarková, K. Sobotíková, Dis.,      

J. Vávrová, Mgr. G. Klabačková, T. Heinzová, Mgr. P. Nášel 

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

Omluveni:  Mgr. B. Krejcárková 

 

Ing. J. Kaňka: 

- Přivítání na historicky první online poradě profesionálních knihoven. Vzhledem k současné 

situaci je nezbytné si na tento způsob komunikace zvykat. Touto formou již probíhá spousta 

jednání, vzdělávacích kurzů a seminářů.   

 

Bc. V. Adámková: 

Provoz knihoven od 3. 12. 2020: 

- Provozovatelé knihoven musí dbát na to, aby se současně nenacházelo víc než jeden uživatel 
na 15 m2 plochy. Navíc by měli návštěvníci dodržovat rozestupy 2 m (pokud se nejedná 
o členy společné domácnosti). Důležité je, aby zaměstnanci i čtenáři prováděli hygienu rukou 
se zvýšenou frekvencí a používali desinfekční prostředky na ruce. Desinfekce musí být pro 
uživatele k dispozici u vstupu do knihovny. 

- Zatím tedy provoz bez pobytových služeb, jenom na půjčování knih, časopisů apod.  
- Není povinná karanténa knih, záleží na rozhodnutí jednotlivých knihoven a jejich provozních 

možnostech. 

- Prozatím neprobíhají ani žádné akce v knihovnách, výjimkou mohou být výstavky a on-line 

akce.  

Finanční situace RF pro příští rok: 

- Letos byla svízelná situace s rozpočtem RF, ZK nám nedal navýšení 64 000 Kč. Něco se 

podařilo ušetřit v rámci smluv na služby RF, celkem 3 knihovny mají dodatek ke smlouvě 

o snížení počtu hodin a částky na služby RF. 

- Rozpočet na služby RF na rok 2021 – návrh ponechat rozsah hodin jak byly v tomto roce. 

Jestli máte nějaké požadavky nebo připomínky, tak prosím co nejdřív. Hodinová sazba 

zůstává stejná, to znamená 215 Kč na hodinu. 

Fakturace RF za IV. čtvrtletí 2020: 

- žádost, aby všichni poslali podklady co nejdříve, ideálně do 10. prosince.  

- Komentáře k RF za II. pololetí tohoto roku stačí zaslat do poloviny ledna 2021 – důležité jsou 

zejména aktuální kontaktní údaje, stěhování, rekonstrukce, nově připojené knihovny k AKS, 

možnost WiFi připojení, dále zda má knihovna facebook apod. Nezapomeňte také prosím 

uvést případné žádosti na projekty VISK 3 nebo některé jiné. Ještě stále je čas na podání 

projektů do 10. prosince 2020. Je to dobrá příležitost i pro zapojení dalších knihoven do 

půjčování e-knih. 

Weby knihoven 

- Plánované školení na weby knihoven se uskuteční online formou 8. 12., tradičním způsobem 

snad proběhne školení příští rok.  Poděkování Janě Kapustové za informaci ohledně 

přístupnosti webů v šabloně Webnode – text je v příloze. Případně můžete vycházet 

z Prohlášení o přístupnosti webu KKFBZ  https://www.kfbz.cz/prohlaseni-o-pristupnosti 

https://www.kfbz.cz/prohlaseni-o-pristupnosti
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-  

 
Anketa spokojenosti: 

- Po otevření knihoven znovu propagovat mezi čtenáři, doporučení kombinovat online verzi 
s tištěnou formou.  Je vhodné znovu připomenout všem obecním knihovnám nutnost dávat 
uživatelům dotazník k vyplnění. Doba trvání bude prodloužena, ještě se bude rozhodovat na 
jak dlouho, pravděpodobně až do konce prvního pololetí příštího roku. Z obecních knihoven se 
tištěné dotazníky zadávají do systému – pokud to knihovnice na obcích zvládnou, mohou to 
dělat samy, další možností je převzít dotazníky do střediskových profesionálních knihoven a 
tam je zadat do systému nebo se budou zadávat do systému až v KKFBZ, v tom případě všechny 
tištěné odevzdat do KKFBZ V. Adámkové. 

 

Ing. J. Tomancová: 

Informace SKIP: 

Koncepce rozvoje knihoven 
- V. Richter přislíbil, že tištěný výtisk Koncepce bude společně s osobním dopisem ministra 

kultury, Příručkou pro starosty a brožurou MKP zaslán všem starostům.  

Aktivity 2020 

- Knihovna roku – vítězné knihovny byly vyhlášeny 26. 11. Z MK obdrží diplomy a finanční 
odměny. V roce 2021 budou pozvány na slavnostní ceremoniál. 

- Knížka pro prvňáčka – probíhá přihlašování do projektu. Termín příjmu přihlášek: 31.1.2021. 
Distribuce knih proběhne ve 2. pol. května 2021. V tomto školním roce vyjde knížka 
spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové První školní výlet.  

- Bookstart – rozesílané jsou obě varianty – pro nejmenší i tříleté děti. Nové sety projektu 
Bookstart pro tříleté děti obsahují ilustrovanou pohádkovou knížku Ivony Březinové (ilustr. B. 
Buchalová) s otázkami, aktivitami, slovníčkem, 168 stran! Dále pexetrio, ukázkové číslo 
časopisu Puntík, kartičku Audiotéky, komiksový metodický sešit ve spolupráci s nakl. CREW, 
úžasný batůžek. Objednávkový formulář bude otevřen znovu v lednu 2021. Doporučujeme, aby 
všechny zájemci o projekt sledovali konferenci Andersen a web Bookstart 
https://www.sknizkoudozivota.cz/ .  

- Z. Houšková zpracovala novou metodickou příručku, která vyjde tiskem koncem roku 2020.  

Akce SKIP 2021 

- BMČ – 12. ročník, na téma Udržitelnost. V ČR vznikla v roce 2019 pracovní skupina 
Udržitelnost v knihovnách. Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů 
udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i 
zřizovatelům. 

- 26.3. Noc s Andersenem 
- Týden knihoven – 25. ročník  
- Den pro dětskou knihu – se Čtyřlístkem  

Pro inspiraci výročí 2021: 
21. 2. 1921 nar. Zdeněk Miler, výtvarník, autor Krtečka (zemř. 30. 11. 2011) 100 výročí 
1. 1846 nar. Jan Karafiát, spisovatel, autor knihy Broučci (zemř. 31. 1. 1929) 175 výročí  
3. 1971 zemř. František Hrubín, básník (nar. 17. 9. 1910) 50 výročí 
4. 4. 1911 nar Václav Čtvrtek, spisovatel, (zemř. 6. 11. 1976) 110 výročí 
11. 1976 zemř. Václav Čtvrtek, spisovatel (nar. 4. 4. 1911) 45 výročí 
23. 4. 1931 nar. Radek Pilař, malíř a výtvarník (zemř. 7. 2. 1993) 90 výročí 
25. 6. 1956 zemř. Eduard Štorch, spisovatel (nar. 10. 4. 1878) 65 výročí 
7. 1981 zemř. Zdeněk Burian, malíř a ilustrátor (nar. 11. 2. 1905) 40 výročí 

 
 

https://www.sknizkoudozivota.cz/
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Půjčování audioknih 

- jednání se zástupci Palmknihy o zvýhodnění podmínek pro knihovny. Jednání dále pokračují.  

 

Podpora mediálního vzdělávání s Nadací OSF 

- Pracovníci Nadace OSF se na nás obrátili s nabídkou spolupráce v oblasti mediálního 

vzdělávání, chtějí opět připravit společný tříletý projekt s knihovnami.  

 
Konference Knihovny současnosti 

- Odkaz na videa z jednotlivých sekcí  na YouTube pod názvem On-line konference Knihovny 

současnosti 2020, rozděleno do tří dnů. 

 

Ing. Jan Kaňka: 

- Knihovny ve virtuálním prostoru  - sekce z KKS 

Příprava i samotný průběh online vedené konference takového rozsahu je velmi náročná 

Velmi kvalitní příspěvky na téma „Knihovny a vzdělávání uživatelů“ -  pouze vzdělaný knihovník 

může předávat kvalitní informace 

- Informace o návštěvě nové radní pro kulturu a školství pro Zlínský kraj Ing. Mgr. Zuzany 

Fišerové, PhD. 

 

Mgr. Zuzana Zendulková: 
- prezentace výsledků dotazníkové šetření, kdy v průběhu listopadu 2020 byl e-mailem rozeslán 

na adresy knihoven všech typů ve Zlínském kraji on-line  dotazník. Respondenti vybírali z 15 

nabízených témat, přičemž mohli zatrhnout všechny kurzy, o něž by měli zájem. Dále uváděli, 

zda jim on-line výuka vyhovuje či ne a z jakého typu knihoven jsou. Tyto výsledky budou 

zohledněny při tvorbě projektu VISK 2. Ke dni 25. 11. 2020 přišlo  99 odpovědí. Nejčastěji se 

jednalo o kurzy zaměřené na formální úpravu textu, práci s různými online nástroji pro sdílení, 

komunikaci nebo grafickou úpravu dokumentů.  

- připomenutí kurzu Redesign webových stránek knihoven, který se uskuteční v online prostředí 

8. 12. 2020, literární seminář K současné české literatuře (on-line dne 9. 12. 2020) a Seminář 

knihoven paměťových institucí ZK (on-line 17. 12. 2020). 

Informace z městských knihoven a jejich středisek – činnost v době uzavření knihoven: 

Luhačovice – T. Heinzová 

- Řešení skladových prostor MěK 

- Od 3. 12. bude knihovna otevřena v běžném režimu 

- Pro středisko proběhla aktualizace KF 

- Petrůvka – je nová knihovnice, v současné době ještě probíhá rekonstrukce prostor, pak bude 

nutná výpomoc s uspořádáním knihovny a aktualizací KF 

 

Slavičín – Mgr. G. Klabačková 

- Aktualizace KF a revize KF ve skladu 

- Hodně zápisu nových knih a darů pro středisko 

- Od 19. 11. bezkontaktní půjčování – výdej knih na objednávku, od 3. 12. bude knihovna 

otevřena pro veřejnost 

- Realizace dvou projektů pro knihovnu ztížila epidemiologická situace 

- Nákup nových židlí pro knihovnu 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrvFG6uWSCa09Z3Gu-VN0mw
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Slušovice – J. Kapustová 

- Nákup knih a aktualizace KF v MěK 

- Pro středisko zpracování knih 

- Knihovna spolupracovala na nákupech pro seniory ve Slušovicích 

- Vytvořeny nové weby pro 4 knihovny (šablona Webnode) 

- Od 23. 11. výdej přes okýnko, knihovna se otvírá pro veřejnost od 4. 12. 

 

 

Fryšták – Mgr. P. Nášel 

- Nákup, aktualizace a vyřazování KF v MěK 

- Pro Hvozdnou a Držkovou zpracování nových knih 

- Pro veřejnost bude otevřeno od 3. 12., přístup uživatelům bude omezený – komplikace 

s vydáváním kalendáře pro veřejnost (spolupráce s MěÚ) 

- Žádný posun v jednání o nových prostorách pro MěK – kvůli nepříznivé finanční situaci 

způsobené pandemií omezení investičních akcí ve městě. 

 

Štítná nad Vláří – J. Sojová  

- Větší nákup a zpracování knih pro Rokytnici 

- MAS Ploština – velmi kvalitní tematické kufříky pro žáky 1. a 2. třídy 

- Prozatím půjčování přes výdejní okénko, připraveno 75 balíčků knih na přání. Od 3. 12. běžný 

výpůjční režim 

- Příprava nového čísla obecního zpravodaje 

 

Valašské Klobouky – J. Vávrová 

- V MěK aktualizace databáze čtenářů a kontrola přihlášek. Úklid skladu. Práce za ztížených 

personálních podmínek kvůli pandemii. 

- Dokončování revize KF v Újezdě, složitější komunikace s knihovnicí zejména při dohledávání 

nezrevidovaných svazků a vyřazování KF 

- J. Vávrová přednáška na online webináři „Knihovna spojuje“ 

- Od 9. 11. na základě nařízení MěÚ probíhal 2x týdně výdej knih na objednávku ve vestibulu 

knihovny – ze strany uživatelů velký zájem 

 

Napajedla – S. Ondrášová 

- V září se stihlo předávání knížek pro prvňáčka 

- MŠ oslovila knihovnu ke spolupráci na tzv. „Projektový den“ 

- Aktualizace a vyřazování KF v MěK 

- Rekonstrukce knihoven Spytihněv, Halenkovice, Komárov, Lhota – tam přetrvávají problémy 

s AKS 

- Od 3. 12. bude knihovna otevřena pro veřejnost 

 

Otrokovice – Mgr. R. Jarková 

- Aktualizace a vyřazování knih pro středisko 

- Kolegyně na výpomoc v MŠ v době uzavření knihoven 

- Nyní půjčování přes výdejové okýnko, výdej knih na objednávku 

-  od 3. 12, obnovený provoz, zkrácené půjčovní hodiny v pátek 
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Brumov-Bylnice – J. Surovcová 

- v MěK vyřazeno 1256 publikací – část z nich připravena do nově zřízené knihobudky 

- z vedení města vyšlo nařízení pro všechny složky města ohledně finančních úspor.  Knihovně 

byl snížen rozpočet o 150.000 Kč z toho 50.000 Kč na knihy. Krácení rozpočtu se týká i 

požadavků na rok 2021.  

- měsíčník Zpravodaj města Brumov – Bylnice -  zpracování a distribuce do všech domácností  

- první středu v měsíci Tvořivé dopoledne se čtením pro rodiče na MD. Proto se knihovna nově 

zapojila do projektu S knížkou do života. Byly objednány sety pro nejmenší (0-3 let).  

- od července působila v rámci reorganizace 1 knihovnice nastálo na hradě a v muzezu.  

- Příprava nových přednášek pro školy v Brumově i pro školy v obcích regionu. 

- Nově zapojení do projektu VU3V.  Do uzavření knihoven proběhla pouze 1 přednáška, proto 

byly studijní texty vytištěny a doručeny všem účastníkům. 

- od 23. 11. 2020 výdejní okénko. Knihy byly 2x týdně vydávány na základě telefonické 

nebo mailové objednávky. 

Jižní Svahy – K. Sobotíková, DiS. 

- Dokončuje se rekonstrukce knihovny Jižní Svahy, pokračuje čipování všeho fondu. V prosinci 

začne stěhování do nových prostor, otevření plánováno na druhou polovinu ledna. 

- Zpracování knih pro středisko 

- Ještě dobíhají plánované letošní revize KF v obecních knihovnách 

 

Mgr. G. Klabačková – dotaz, zda se současná situace promítla do rozpočtu knihoven na rok 2021 

- Většina zástupců knihoven zatím nemá informace o razantním snížení rozpočtu na příští rok. 

V některých obcích a městech je situace ohledně rozpočtu nejistá v souvislosti s tím, jak 

dopadne návrh o daňovém balíčku – jeho schválení by mělo dopad na veřejné rozpočty. 

- V letošním roce měly některé knihovny krácení rozpočtu (Luhačovice, Brumov) 

Bc. V. Adámková   

- V letošním roce naštěstí proběhla každoroční soutěž o nejlepší knihovnici a knihovnu roku, 

dokonce se s malým omezením mohlo uspořádat i slavnostní předání cen za ZK. Celostátně 

byly sděleny výsledky online formou, předání cen proběhne v náhradním termínu příští rok. 

- Žádost o spolupráci na každoroční statistice, podklady budou zaslány v průběhu ledna. 

- Poděkování za celoroční skvělou práci i spolupráci v letošním roce. 

 

Důležité termíny: 

- Nejpozději do 10. 12. 2020 prosím zaslat výkazy na fakturaci za IV. čtvrtletí 

- Další termíny porad profesionálních knihoven v příštím roce jsou 10. 3., 9. 6., 16. 9., 1. 12. 

- Předběžný termín semináře se starosty je 7. dubna 2021 a na podzimní setkání knihovníků 

okresu Zlín je 3. listopadu 2021. 

- Knížky z projektu Česká knihovna k vyzvednutí mají Fryšták, Luhačovice, Slušovice, 
Napajedla a Otrokovice. 
 

Přílohy, odkazy: 

- Prohlášení o přístupnosti 

 

Zapsala Věra Adámková  


