
    Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky                                                                  

Zápis z 11. zasedání PVV SKIP – 21. 1. 2021 (online) 

 
Přítomni:  kol. D. Divínová, R. Giebisch, Z. Hájková, K. Hubertová, K. Janošková,  

B. Konvalinková, M. Kratochvílová,  Z. Matušík, L. Nivnická, V. Richter, M. 

Sabelová 

 

Omluveni: kol. J. Štěrbová 

 

 
Program: 

1. Schválení programu, kontrola zápisu  

2. Hospodaření SKIP 

3. Akce a projekty SKIP 2021  

4. Zahraniční spolupráce 

5. Další aktivity SKIP 

6. Různé 

 

1. Zápis z  jednání PVV SKIP dne 10.12.2020 byl schválen 

 

2. Hospodaření VV SKIP a organizační záležitosti 

 Seznamy členů SKIP – dosud nezaslaly všechny regiony – zašlete urychleně  

R. Giebischovi 

 Výroční zpráva za rok 2020 – zatím zaslaly jen 2 regiony – ostatní urychleně 

zašlete R. Giebischovi 

 Projekt Dotace online – uhrazeno předplatné na rok 2021. Pokud by se vyskytly 

problémy, napište R. Giebischovi 

 Zpráva o hospodaření VV SKIP – A. Kvasničková předložila PVV zprávu o 

hospodaření VV SKIP za rok 2020 (viz Příloha č. 1). Zpráva byla odsouhlasena 

předsedkyní dozorčí komise D. Divínovou.  

 Bylo odevzdáno vyúčtování projektů z programu K21. 

 Web SKIP – bude dokončen do 25.2. 

 

3. Akce a projekty SKIP 2021  

 

 Knížka pro prvňáčka - probíhá přihlašování do projektu. Termín příjmu přihlášek: 

31.1.2021. Objednávat mohou knihovny i školy. Distribuce knih proběhne ve 2. pol. 

května 2021. V tomto školním roce vyjde knížka spisovatelky Michaely Fišarové  

a ilustrátorky Anety Žabkové První školní výlet. Autorské honoráře bude hradit 

nakladatelství Triton. 

 Projekt Bookstart – otázky k projektu budou přidány do letošního průzkumu četby 

dětí, který připravuje NK. Celkem se uskuteční dva průzkumy – tzv. omnibusový 

proběhne v únoru, pro respondenty 15+, dotazy se budou týkat dopadů Covidu. 

Výsledky budou zveřejněny na začátku března.  

       Druhý průzkum k dětskému čtenářství bude obsahovat i tři otázky pro rodiče: 

 1) Odkdy jste četl/a svým dětem?  

a) prakticky od narození,  

b) od 2-3 let,  

c) později,  

d) nečteme jim, 

e) jiné 



 2) Jak často si s dětmi čtete a prohlížíte knihy?  

a) denně,  

b) několikrát za týden,  

c) několikrát za měsíc,  

d) nečteme si,  

e) jiné 

 3) Odkdy jste chodil/a s dětmi do knihovny?  

a) od 1. roku,  

b) od 2-3 let,  

c) od 4-6 let,  

d) později,  

e) s dětmi jsem do knihovny nechodil/a,  

f) jiné 

 

K dispozici jsou sety pro 0-3 roky –kufříky s novým leporelem, metodickým kalendáře 

pro rodiče a seznamem doporučených knížek pro nejmenší. 

a sety pro 3-6 let – baťůžky s pohádkovou knížkou, pexetriem, komiksovým sešitem, 

kartičkou audiotéky , seznamem doporučených knížek a her, ukázkovým číslem časopisu 

Puntík. Cena setu je 80 Kč. Vychází nová metodika pro práci s dětmi 3-6 let. Distribuce 

proběhne cestou krajských knihoven.  

Na konci ledna se uskuteční schůzka pracovního týmu.  

Z. Houšková připravuje článek o projektu do Zpravodaje SMO. Uvítáme další nápady, 

jak o projektu dát vědět.  

V letošním roce se nepředpokládají žádné finanční požadavky na rozpočet VV SKIP. 

 Stáže Sdružení místních samospráv 

SMS má zájem o pokračování stáží pro starosty, zastupitele obce, kulturní pracovníky 

i knihovníky. Chystají projekt 2 x 3,5 hodiny, ve kterém by chtěli představit novinky 

knihovnictví.  

Navržená osnova: 

1. Koncepce rozvoje knihoven  

2. Knihovna v obci 

3. Knihovna věcí - šance i pro malé obce 

4. Akce propojující obec, knihovnu a čtenáře (Bookstart, Knížka pro 

prvňáčka...) 
5. Knihovny jsou zavřené, ale elektronické služby jedou (DNNT, e-knihy   

atd...) 

6. Centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven + příklady krásné praxe 

7. ??? Vzdělávání knihovníků???? 

Nabízejí zveřejnění příručky pro starosty na jejich webu, informaci o ní zveřejní ve 

svém zpravodaji.  

 BMČ – plakáty rozeslány do krajských knihoven, téma pro rok 2021 „Udržitelnost“. 

Požádali jsme o udělení záštity ministra kultury, OSN, MŽP a UNESCO. Pracovní 

skupina pro udržitelnost připravila projekt na cyklus seminářů v K21. Většina 

seminářů proběhne online. 

 Čtenář roku – E-čtenář – Navržená kritéria: Hlavním kritériem hodnocení bude 

celkový počet vypůjčených e-knih za rok 2020. Doporučujeme, aby si každá 

přihlášená knihovna vedle těchto základních kritérií zvolila podle své potřeby ještě 

další hlediska pro svého nejlepšího E-čtenáře. 

Knihovna, která vybere svého nejlepšího E-čtenáře, předá v období od 1. do 

31.3. 2021 slavnostním způsobem ocenění Čtenáře roku, tj. uspořádá nebo 

využije dostatečně prestižní akci. Slavnostní předání ocenění je prospěšné 

medializovat v místních i regionálních médiích a využít jej  k propagaci 

knihovny. Samozřejmou podmínkou je, aby oceněný E-čtenář s oceněním a event. 

veřejnou prezentací souhlasil. V průběhu března 2021  budou vybráni E-čtenáři 

nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní vítěz bude 

slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen 

Magnesia Litera 2021. 



 

 Seminář Zaměstnavatelské sekce pro ředitele – předběžný termín 1.-2. nebo 8.-9.6. 

Národní knihovna připravuje příručku pro nové vedoucí knihoven, která by měla 

kromě odborných knihovnických témat obsahovat i kapitoly z ekonomie a práva. 

 AKM 2020 – prezentace jsou k dispozici ke stažení na https://www.skipcr.cz/akce-a-

projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete 

4. Zahraniční spolupráce 

 

 Projekt Partnerland – v únoru by měla proběhnout další schůzka zúčastněných 

institucí.  

 R. Giebisch obdržel poděkování od p. Dijany Machala za podporu vyjádřenou 

chorvatským kolegům v souvislosti se zemětřesením, které Chorvatsko 

postihlo na přelomu roku. 

 EBLIDA – SKIP se zúčastnil průzkumu zaměřeného na evropskou 

knihovnickou legislativu. Výslednou zprávu naleznete na 

http://www.eblida.org/news/pr-library-legislation-policy-in-europe-results.html 

 IFLA  - 14.1. proběhl webinář IFLA věnovaný Knihovnické mapě světa. 

Českou republiku zde prezentují projekty S knížkou do života a Už jsem čtenář 

– Knížka pro prvňáčka 

 Sekce IFLA Environment, Sustainability and Libraries (ENSULIB) vyhlásila 

soutěž Zelená knihovna roku 2021. Přihlášky je možné zaslat do 28. 2. 2021. 

 SKIP se stal jedním ze signatářů deklarace IFLA, jejímž cílem je zmenšovat 

digitální propast. K deklaraci se mohou přihlásit jak právnické, tak fyzické 

osoby: http://survey.alchemer.com/s3/5964536/Sign-up-to-the-Library-Pledge-

to-Promote-Digital-Inclusion). Celý text deklarace naleznete na 

https://www.ifla.org/publications/node/93399 

 

5. Další aktivity SKIP 

 

 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. Probíhají 

jednání. Nadace OSF pošle návrh na aktivity, kterých by se mohl projekt týkat. Bude 

se jednat především o akce k mediální gramotnosti pro knihovny i veřejnost.  

 SKIP: Národní knihovna potřebuje novostavbu – dopis zaslán předsedům všech 

politických stran, odezva zatím od tří?? politických stran 

 

 

6. Různé 

 Operační program Jan Amos Komenský – v přípravě, probíhají jednání mezi MK a 

MŠMT, bude se jednat o projekt pro knihovny, na téma přeměna knihoven v centra 

občanského vzdělávání, či CŽV pro veřejnost.  

V. Richter – velký prostor pro SKIP, bude nutné spolupráce s NK, počítá se 

s krajskými, pověřenými knihovnami a s knihovnami s profi pracovníky. 

 Díla nedostupná na trhu – V. Richter informoval o novinkách – digitální knihovny 

jsou otevřené do 31.1., předpokládáme, že se nebude prodlužovat. Od 1.2. budou 

služby poskytovány na základě smluv. Nabídka bude rozšířena na knihy do roku 

2000, léta 2001 – 2007 budou poskytovány na místě samém. Periodika budou volně 

přístupná do r. 2010. 

CzechElib nastavil způsob statistického vykazování e-zdrojů, v tomto smyslu bude 

upraven i statistický výkaz pro veřejné knihovny. 

 

http://www.eblida.org/news/pr-library-legislation-policy-in-europe-results.html
https://librarymap.ifla.org/stories/Czechia/%E2%80%9CSTART-LIFE-WITH-A-BOOK%E2%80%9D-PROJECT-SEEKS-TO-IMPROVE-READING-LITERACY/135
https://librarymap.ifla.org/stories/Czechia/PUBLIC-LIBRARIES-TEAM-UP-WITH-PRIMARY-SCHOOLS-TO-INCREASE-READING-LITERACY/136
https://librarymap.ifla.org/stories/Czechia/PUBLIC-LIBRARIES-TEAM-UP-WITH-PRIMARY-SCHOOLS-TO-INCREASE-READING-LITERACY/136
https://www.ifla.org/environment-sustainability-and-libraries
https://www.ifla.org/node/93547?og=479
http://survey.alchemer.com/s3/5964536/Sign-up-to-the-Library-Pledge-to-Promote-Digital-Inclusion
http://survey.alchemer.com/s3/5964536/Sign-up-to-the-Library-Pledge-to-Promote-Digital-Inclusion
https://www.ifla.org/publications/node/93399


 
Termíny jednání PVV v 1. pol. 2021 

25.3. 

22.4. 

20.5. 

24.6. 

 

 

Jednání VV SKIP  

25.2. /VV SKIP/ 

 

21. 1. 2021 

Zapsala:  B. Štěpánová  

Schválil: R. Giebisch 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

Zpráva o hospodaření VV SKIP za rok 2020 

 

V roce 2020 výnosy VV SKIP ve výši 1 807 202 Kč se skládaly  z 
 

 dotace od MK ČR na projekty z programu Knihovna 21. století ve výši 586 000 Kč, ze které byla 
vrácena částka 101 130 Kč, na Bulletin částku 35 000 Kč a dotace na IFLA ve výši 88 000 Kč, ze které 
byla na účet MK zaslána nevyčerpaná částka 54 886 Kč. Celková dotace z MK byla 552 984 Kč. 

 členské příspěvky SKIP celkem 896 334,04 Kč, 

 dary – na akci BOOKSTART obdržel SKIP dar ve výši 100 000 Kč od ČEPS  

 Dalšími příjmy SKIP byly úroky z BÚ ve výši 114Kč. 

 Do rozpočtu na rok 2020 byla zapojena částka 180 000 Kč z fondu VV SKIP - dar ve výši 70 000 Kč za 
Cenu Knihovna roku – kategorie B – Informační počin a dar Nadace Martina Romana. 

 daněné příjmy ve výši 77 770 Kč se skládají:  

 z účastnických poplatků na seminářích a akcích pořádaných SKIP v rámci projektu Knihovna 
21. století ve výši 68 370 Kč, výnosy z akcí pořádaných SKIP byly ve výši 5 400 Kč. Poplatek za 
zajištění HANDICAP FRIEDLY 4 000 Kč. 
  

V roce 2020 byly celkové náklady VV SKIP ve výši 1 801 875,52 Kč. 
 

Náklady daňově uznatelné ve výši 76 672 Kč 
Z toho na materiál bylo vynaloženo 7 563 Kč, na dohody o provedení práce 30 800 Kč a na služby 

38 309 Kč (lektoři, ubytování, nájemné, stravování na akcích). 

 

 Náklady na projekt Knihovna 21. století, ze kterého v tomto roce bylo realizováno z 29 akcí pouze 
15. MK byla vyúčtována částka 484 870 Kč. Za materiál bylo čerpáno 5 503 Kč, dohody o provedení 
práce byly uzavřeny na částku 114 900 Kč a za služby bylo uhrazeno 364 467 Kč. 

 

  Dále byl za podpory MK ve výši 35 000 Kč vydáván on-line časopis Bulletin SKIP. Celkové náklady 
zajištění Bulletinu byly 70 000 Kč. V rámci dotace z MK na projekt Členský příspěvek IFLA, EBLIDA  



byla uhrazena polovina členských příspěvků ve výši 33 114 Kč.  Zbylá přidělená částka byla vrácena 
na účet MK. 

 

Nezbytně nutné náklady VV SKIP účet skutečnost  

členské příspěvky IFLA a EBLIDA  549 66 227,57 Kč 

členské příspěvky jiným organizacím  62 500,00 Kč 

Unie zaměstnavatelských svazů, AIVF, Asociace muzeí a 

galerií  549   

Česká sekce IBBY     

Doména, weby a Internet SKIP 518 50 310,92 Kč 

poplatky bance 51804 3 613,86 Kč 

dań z úroků 59130 21,66 Kč 

nájem NK ČR 518 6 964,80 Kč 

služby spojené s provozem sekretariátu 518a 521 201 000,00 Kč 

SW účetnictví 518 2 282,06 Kč 

Nezbytně nutné náklady VV SKIP    392 920,87 Kč 

 

 

Ostatní náklady VV SKIP                                                               

cestovné a ubytování - výjezdní zasedání VV SKIP a 512 12 859,00 Kč 

cestovné stáž, Matušík 518   

dary (květinové dary - věnec) 51310 1 019,00 Kč 

dohody  521   

materiál  50130 1 153,00 Kč 

občerstvení (jednání a akce sekcí a klubů SKIP a VV 

SKIP)  51310 2 456,00 Kč 

poštovné 518 55,00 Kč 

provozní režie (výroční zpráva) 51833 6 500,00 Kč 

Ostatní náklady VV SKIP celkem 24 042,00 Kč 

Přehled tisku publikací, plakátů, pohlednic 
 

plakáty 518 a 521 67 160,00 Kč 

Bulletin - zpracování 51833 a 521 35 000,00 Kč 

Knížka pro prvňáčka - autorské honoráře 

                 

521 69 000,00 Kč 



Náklady na tisk celkem 171 160,00 Kč 

Navýšení dotace a akce SKIP hrazené z VV SKIP   

BOOKSTART - tašky, knížka - dar a SKIP 518 53 078,50 Kč 

cena MARK 546 10 000,00 Kč 

Městská knihovna  soutěž cena 546 60 000,00 Kč 

IMPULSY 521 10 000,00 Kč 

Kamarádka knihovna - SW a tisk vysvědčení 518 2 650,00 Kč 

Goethe Institut 513 a 521 0,00 Kč 

IFLA 521 a 518 0,00 Kč 

Noc s Andersenem 

501,521 a 

518 121 000,00 Kč 

propagační tašky 518 87 289,00 Kč 

Dotační projekty - monitoring 518 9 075,00 Kč 

Certifikát Knihovna Friedly 501 a 521 12 237,83 Kč 

Nový web SKIP 518 0,00 Kč 

Setkání k výročí SKIP - Archivy 521 0,00 Kč 

Workshop Klub tvořivých knihovníků 518 3 400,00 Kč 

Čtenář roku 518 0,00 Kč 

Archivy 521 9 500,00 Kč 

odhad navýšení projektů Knihovna 21. století 501,513,518 5 866,32 Kč 

Náklady hrazené na akce a navýšení dotace celkem 384 096,65 Kč 

Náklady VV SKIP  celkem 972 219,52 Kč 

dotace MK   552 984,00 Kč 

dary ČEPS - BOOKSTART, Škola naruby 200 000,00 Kč 

daňové náklady   76 672,00 Kč 

Celkové náklady celkem 1 801 875,52 Kč 

 

V roce 2020 bylo uzavřeno ve SKIP celkem  134 dohod o provedení  práce. 
 

VV SKIP v roce 2020 hospodařil se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 5 326,52 Kč. Tento 

hospodářský výsledek bude převeden na účet 932 – nerozdělený zisk a ztráta.  

 
Daňový základ VV SKIP pro rok 2020 je 1 098 Kč.  
 



Vzhledem k uzavření knihoven nemohly být pořádány plánované akce Setkání k výročí SKIP nebo 
seminář v Goethe Institutu. Některé akce byly realizované on-line jako Archivy a tudíž nemohl být 
vybírán účastnický poplatek.     
 
Zpracovala: A. Kvasničková       
 
                             
 
 
 
 

 

 


