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ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 3. 6. 2020 v Krajské knihovně Františka 

Bartoše ve Zlíně 

 

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

K. Sobotíková, Dis., J. Dorňáková, Mgr. G. Klabačková, T. Heinzová 

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

Omluveni:  J. Surovcová 

 

 

Ing. Jan Kaňka: 

Koncepce rozvoje knihoven do roku 2025 

- Příprava zpožděna, probíhá připomínkové řízení, čeká proces schvalování 

- Jsou tři pilíře kvůli přehlednosti a srozumitelnosti koncepce: 

1. Knihovny jako pilíře demokracie a přirozená centra komunit 

2. Knihovny jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce 

3. Knihovny jako správci kulturního a znalostního bohatství 

Konference Knihovny současnosti 

- Letos proběhne až v listopadu 2020 virtuálně, organizačně zcela nově, ale budou zachovány 

tematické sekce ve třech dnech konání 

- Nebude vložné, program bude po dohodě s přednášejícími buď živě, nebo formou 

předtočených příspěvků. Zvažuje se, že by se přenos z konference zorganizoval pro více 

účastníků na jednom místě (KKFBZ aj.) 

- V září se uskuteční v Praze v době, kdy měly proběhnout Knihovny současnosti, jednodenní 

seminář. Pravděpodobně se bude zabývat činností knihoven v době koronavirové pandemie. 

Vložné z tohoto semináře bude použito na přípravu virtuální listopadové konference. 

Pandemie a dopad na knihovny  

- Situace s pandemií ukázala, jak je důležité využívat virtuální a online technologie pro 

komunikaci, vzdělávání 

- Online výpůjčky – v době uzavření knihoven byl zvýšený zájem o e-výpůjčky. Znamenalo to 

zvýšené výdaje pro knihovnu. Limit byl přechodně zvýšen na 4 knihy, nyní jsou to z finančních 

důvodů znovu 2 tituly na 30 dnů. Cena za výpůjčku pro knihovny je vysoká, jedná se o dalších 

možnostech financování e-výpůjček pro všechny knihovny, například formou paušálu apod.  

- Také probíhá jednání s DILIí ohledně online zpřístupnění děl nedostupných na trhu. Do 19. 5. 

2020 umožnila NDK přístup do všech děl pro vědce badatele, z toho vznikla idea využít těchto 

zkušeností přístupu pro další období. Kdo nemá eduID, bude mu umožněn vzdálený přístup 

prostřednictvím identit NDK (knihovna musí dodat do NK seznam emailových adres všech 

svých uživatelů a udržovat jej aktuální), výhoda pro knihovny zapojené do Knihoven.cz.  

Knihovny budou muset uzavřít smlouvu s NK, nyní probíhá připomínkování textu smlouvy. 

Přístup z počítače v knihovně, tzv. na místě samém, bude řešen až ve druhé fázi. Více info pro 

knihovny na https://dnnt.nkp.cz/ 

- Nepříznivý vliv pandemie na financování knihoven – rozpočty měst a obcí se upravují, možný 

dopad na nákup KF 

-  

Ing. J. Tomancová  

Knihovny okresu Zlín v porovnání s knihovnami ZK – vyhodnocení plnění standardů za rok 2019 
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- Standardy a indikátory jejich plnění vychází z aktualizovaného Metodického pokynu MK ČR k 

vymezení standardu VKIS vydaného v roce 2019. 

- V metodickém pokynu z roku 2019 jsou upraveny hodnoty některých indikátorů (např. 

provozní doba knihovny v nejmenších obcích je min. 4 týdně, wifi připojení místo několika 

PC). Je sledován nový standard Vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity knihoven. Tento 

nový standard splnilo v okresu Zlín 43 % knihoven. 

- Profesionální knihovny okresu: 

o všechny profesionální knihovny plní standardy: počet studijních míst, veřejný 

internet (všechny mají wifi) a samozřejmě on-line katalog 

o Většina plní: kulturní a vzdělávací aktivity (nový standard), otevírací dobu a přírůstky 

KF a finance na nákup KF. 

o Problémy – plocha knihovny a hlavně vzdělávání!  

- Více v příloze zápisu.  

 

Krajské oceňování knihoven a knihovníků 2020 

- Celkem bylo přijato 22 nominací od starostů obcí, ředitelů a vedoucích knihoven i odborné 

veřejnosti. 

- Na ocenění Knihovna Zlínského kraje bylo nominováno 9 veřejných knihoven ze všech okresů 

kraje (okres Zlín – Provodov, Lukov, Rudimov) 

- Pro udělení ocenění Knihovník Zlínského kraje obdržela Krajská knihovna Františka Bartoše 

13 nominací na 9 knihovníků (okres Zlín: Miroslava Dostálová - Obecní knihovna Rudimov, 

Jiřina Haničincová - Obecní knihovna Lutonina, Anastázie Matuchová - Místní knihovna Dolní 

Lhota) 

- Knihovny budou navštíveny 18. 6. 2020. V červenci musí návrhy komise schválit Rada ZK, 

slavnostní vyhodnocení proběhne 15. 9. 2020. 

- Poděkování za nominace, již nominace je oceněním. 

Vzdělávací akce KKFBZ pro knihovníky  

- Knihovnické minimum proběhne v termínu 3. 9., 10. 9., 17. 9. a 24. 9. 2020 – žádost o 

propagaci v obecních knihovnách 

- Pozvánka na další připravované vzdělávací akce v KKFBZ: 

o Čtenářské kluby a workshopy v knihovnách, 15. a 16. září 2020 (podpořeno SKIP) 

o Moderní česká literatura, 14. 10. 2020 

o Komunikace s duševně nemocnými, 11. listopadu 2020 (přesunutý kurz z jara 2020)  

o Fake news v prostředí sociálních sítí, 23. června 2020 

o Redesign webových stránek menších knihoven, září 2020 

o Pedagogické minimum, 6., 13., 20., 27. října a 3. listopadu 2020 

Bc. V. Adámková   

- Financování služeb RF – není jasné, jak to bude s penězi na služby v letošním roce.  Navýšení 

64 000 Kč na letošní rok ještě není jisté, rozhodnuto bude v září. Je nutno dodržet limit hodin 

na čtvrtletí pro každou profesionální knihovnu – jakékoliv změny prosím konzultovat s V. 

Adámkovou. Na okres je celkem na tento rok 4 251 hodin, tj. 1063 hodin na čtvrtletí, za           

I. čtvrtletí vyčerpáno 1 156 hodin, tj. o 100 více – problémy s proplácením, dotace chodí 

postupně.  

- Nový tiskopis čtvrtletních výkazů k fakturaci – už je tam kolonka na ostatní administrativu, 

vzor bude znovu zaslán v příloze zápisu, stáhnout a používat! 

https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/standard_pro_vkis_2019_def.docx
https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/standard_pro_vkis_2019_def.docx
https://www.kfbz.cz/knihovnicke-minimum-2020
https://www.kfbz.cz/vzdelavaci-odborne-akce
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- MN  - vždy prosím vyznačte jednání se starosty, může být např. i u příležitosti podpisu 

statistiky 

- Vše důležité prosím oznamovat do KKFBZ – viz nepříjemnost v únoru a březnu, kdy se  

na webech některých knihoven používající šablonu WEBNODE po otevření stránek objevily 

v záložce „zajímavé odkazy – Audioknihy“ porno stránky. Děkuji za spolupráci při vyřešení.  

- Pozor na autorská práva při výzdobách knihoven – často se jedná třeba o malby na stěně, 

nebo jinou výzdobu 

- Výměnné soubory – teprve nyní probíhá cirkulace jarních VS (příští rok budou končit), bylo 

zpožděni kvůli uzavření knihoven. Zatím dovezlo 35 knihoven soubory, vyzvedlo si jen 15 

knihoven. 

ALBI  

- od února jsou nové výhodné podmínky pro knihovny na nákup her od ALBI. Zrušili nabídku 

cenově zvýhodněných kolekcí her, ale obsahuje i knihy na Albi tužku apod. Registrace je 

jednoduchá, pokyny k registraci – jana.vosahlova@albi.cz 

- 30% sleva z běžných cen na Kouzelné čtení, hry, hlavolamy... cokoli, co je od ALBI.  
- Zboží se pak objednává přes speciální e-shop ALBI B2B. (nejde o klasický e-shop) 
- Pro zaslání přihlašovacích údajů a registraci do systému je potřeba uvést: 

 fakturační adresu 

 dodací adresu 

 kontakt: telefon, email a jméno kontaktní osoby 
 
Vyhodnocení kontroly webů obecních knihoven: 

- Souhrnné vyhodnocení webů – viz příloha zápisu 
- Pro jednotlivá střediska předány podklady vedoucím MěK osobně na poradě. Připomínky byly 

zpracovány v průběhu měsíce dubna a začátku května, proto je možné, že některé z nich již 
byly doplněny. 

 

Informace z městských knihoven a jejich středisek: 

Vizovice – Mgr. B. Krejcárková 

- Lutonina, Bratřejov – knihovna v nových prostorách 

- Nová knihovnice v Lutonině 

- Jasenná – proběhlo vymalování prostor knihovny 

- Ve Vizovicích není ze strany města žádné omezení rozpočtu pro knihovnu. 

- Změna provozní doby knihovny na webu – problémy s opravou na různých webových portálech 

např. Firmy.cz, Google – tady je možnost vstoupit do profilu přes online formulář a možnost 

„opravit“ 

Napajedla – S. Ondrášová 

- V době pandemie částečně uzavřeno z rozhodnutí zřizovatele, pak proběhlo vyřazování a 

uspořádání fondu. MěK otevřena až od 11. 5. 2020 

- Nejasnosti ohledně financování ze strany města 

- Problémy se serverem Verbis pro středisko 

- Nákup a zpracování knih pro středisko 

Luhačovice – T. Heinzová 

- Probíhá rekonstrukce na Petrůvce, je uzavřeno 

- Pracuje se na nových webech pro středisko 

- Kaňovice – přeznačování naučné literatury, úprava MDT pro všechny obecní knihovny 

- V MěK Luhačovice proběhla revize KF, zatím je zkrácená provozní doba, úplně bude otevřeno 

od 8. 6. 

mailto:jana.vosahlova@albi.cz
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- Přetrvávají personální problémy (dlouhodobá nemocnost) 

- Příprava projektu se ZŠ ve spolupráci s učiteli – seniory „ Co v učebnicích není napsáno“ 

Valašské Klobouky – J. Dorňáková 

- V době uzavření proběhlo vyřazování KF, do 11. 5. v omezeném personálním obsazení 

- MěK má nový web 

- Otevřeno od 27. 4., od 8. 6. spustí všechny služby 

- Probíhá online U3V, setkání proběhne v červnu 

- Ve spolupráci s knihovnou ve Vysokém Poli příprava tematických čtenářských kufříků 

- Středisko – Vlachovice a Poteč nákup knih, Drnovicích a Újezdě vyřazování, v Újezdě zahájena 

i revize KF 

Otrokovice – Mgr. R. Jarková 

- Od 16. 4. uzavřen MěÚ v Otrokovicích včetně knihovny, pak střídavě v knihovně a na 

informační přepážce MěÚ 

- Od 29. 4. výdej na objednávku, pobočky MěK uzavřeny (v domech pro seniory) zřizovatel platí 

ochranné pomůcky i UV lampu 

- Festival Neznámá země přesunut na podzim v 10/2020 

- Vyřazování v Tlumačově a na Hostišové 

- V Sazovicích výměna oken 

Slušovice – J. Kapustová 

- Rekonstrukce dětského oddělení (pódium, zábrany, žaluzie) 

- Otevřeno od 27. 4. přes okna, půjčování na objednávku 

- Plexi zábrany z rozpočtu knihovny, jinak platí ochranné prostředky město 

- Probíhá příprava kopírování a balení knih pro veřejnost 

- Lovci perel, byla získána mimořádná dotace od Města Slušovice 30.000 Kč, kvůli pandemii 

prodlouženo 

- zpracování nových knih pro Želechovice a Dešnou 

- Dešná – příprava revize KF, bude se malovat a kupovat nové regály 

Jižní Svahy – K. Sobotíková, DiS. 

- Knihovna JS uzavřena kvůli rekonstrukci střecha a oddělení pro dospělé, částečně provoz 

přesunut na Podlesí 

- Pro středisko zpracováno cca 800 knih, probíhá vyřazování KF a připravují se revize KF 

- Slopné – úspěšný projekt VISK3 na PC, bude se zavádět AKS 

- Březnice – nové regály, Bohuslavice – návrat původní knihovnice 

- Na Veselé proběhlo pasování prvňáčků 

Slavičín – Mgr. G. Klabačková 

- Knihovny střediska uskutečnily nákupy knih, probíhá zápis a aktualizace KF 

- V Haluzicích opět změna knihovnice 

- MěK: zrušení jarních akcí, zůstala beseda s MUDr. Cimickým, pokračuje U3V, paměťové kurzy, 

vernisáže výstav a Jóga pro seniory 

- Proběhla revize KF, proto byl omezen provoz po znovuotevření knihoven – výdej knih formou 

balíčků na přání, od 11. 5.  běžný provoz 

- Projekt Bookstar – zakoupení setů pro mimina 

Štítná nad Vláří – J. Sojová  

- Revize KF ve Štítné v době uzavření knihoven 

- Otevřeno od 27. 4., karanténa knih 



5 
 

- Knihovna v Kochavci po vytopení znovu otevřena 

- Ve spolupráci s MAS Ploština 

Fryšták – Mgr. Pavel Nášel 

- Kvůli koronaviru byly zrušeny výborné akce 

- Jsou omezené investice města, financování knihovny zatím beze změny 

- Otevřeno od 4. 5., objednávky knih, nově elektronické ovládání vstupních dveří 

- Probíhá aktualizace KF 

- Lukov – zavřeno do září kvůli rekonstrukci obecního úřadu 

- Příprava revize KF v Držkové 

 

 

Důležité termíny: 

- Krajský seminář profesionálních pracovníků v KKFBZ proběhne 17. 6. 2020 

- Další porada profesionálních knihoven se uskuteční pravděpodobně 9. září 2020 – bude 

upřesněno začátkem července 

- Seminář pro knihovníky okresu Zlín proběhne 4. 11. 2020 

- Nejpozději do 10. 7. 2020 prosím zaslat výkazy na čtvrtletní fakturaci a pololetní komentáře 

do 15. 7. 2020. 

Přílohy: 

- Souhrnné vyhodnocení kontroly webů obecních knihoven 

- Vzor knihovního řádu pro obecní knihovny 

- Formulář na čtvrtletní fakturaci RF a komentáře RF  

- Prezentace  - vyhodnocení standardů okresu Zlín 

- Prezentace – statistika okres Zlín 2019 

- Přehled vzdělávacích akcí  

 

Zapsala Věra Adámková a Jana Tomancová 


