
 
 

Zápis z jednání PVV SKIP dne 20. 5. 2021 

(online) 

Přítomni: Daniela Divínová, Roman Giebisch, Zuzana Hájková, Kateřina Janošková, Blanka 

Konvalinková, Monika Kratochvílová, Vít Richter 

Program 

1. Schválení programu, kontrola zápisu  
2. Hospodaření SKIP 
3. Valná hromada SKIP 2022 
4. Akce a projekty SKIP 2021  
5. Zahraniční spolupráce 

 

1. Zápis z předchozího jednání PVV a program dnešního jednání byl schválen. 

2. Hospodaření SKIP (připravila A. Kvasničková) 

Zpráva o hospodaření VV SKIP ke dni 20. 5. 2021: 

 Zálohu za odvod z členských příspěvků zaslaly regiony: 1, 2, 3, 4 a 10. Ostatní 
regiony zatím členské příspěvky vybírají. 

 Byl vybrán účastnický poplatek na seminář v rámci projektu Udržitelnost a na 
seminář Zaměstnavatelské sekce. 

 Z nákladů VV SKIP ve výši 373 403,18 Kč byly uhrazeny: materiál, poplatky 
bance, tisk plakátů, doména, monitoring, členské poplatky Unie 
zaměstnavatelských svazů, Sdružení místních samospráv, Asociace institucí 
vzdělávání dospělých, IFLA, EBLIDA. 

 Čerpání dotace MK ČR 
Zatím probíhají pouze online semináře projektu Udržitelnost. Uhrazeny byly 
pohlednice na Noc s Andersenem a členské poplatky IFLA a EBLIDA.  
Proběhl první online seminář Klubka, připravuje se seminář Co venkovské 
knihovny. 
Zrušeny byly semináře regionu 11 Nekoktám, čtu a Hry bez hranic.  

 Výnosy VV SKIP k 20. 5. 2021 jsou 507 504,31 Kč. 
 

3. Valná hromada SKIP 2022 

Valná hromada se uskuteční v Ostravě. Uvažuje se fyzická i online účast. V případě 
online účasti bude nutné vyřešit i online hlasování a v té souvislosti bude nutné 
upravit Stanovy SKIP. Aktualizace stanov bude provedena pravděpodobně během 
prázdnin.  
Součástí valné hromady bude odborná konference. Navrženo bylo opět téma 
Rekonstrukce a výstavba knihoven s tím, že by se téma týkalo i malých knihoven. 
Případné další návrhy prosím zasílejte R. Giebischovi.  
Diskuse: D. Divínová navrhla uskutečnit některé příspěvky online.  



Jednací prostory zajistí M. Sabelová. Ubytování bude individuální. 
 

4. Akce a projekty SKIP 

 

 Celostátní setkání knihovnických seniorů se uskuteční v srpnu v Praze. Akce je už 

obsazena. Program je zajištěn. Účastníci navštíví nové pobočky MKP, knihovnu NZM, 

NTM a UMPRUM. 

 Knížka pro prvňáčka – běží, distribuce knížek ukončena 

 Akce pro děti v knihovnách – proběhla diskuse o možnostech konání akcí pro děti 

(školy) v knihovnách. Z diskuse vyplynula potřeba oficiálního doporučení, nalezení 

opory v zákoně pro to, jak ve věci postupovat. V. Richter vznese dotaz.  

 Bookstart – 27.5. proběhne seminář, vzhledem k velkému zájmu se uskuteční ještě 

další v červnu. Chystají se nové knížky. Připraven je článek pro p. Chrtkovou z MPSV.               

Posílejte další aktivity knihoven z oblasti prorodinné politiky R. Giebischovi.  

 M. Kratochvílová – návrh na přípravu certifikátu „Knihovna přátelská rodině“. 

Proběhla diskuse. Je možné oslovit v této věci MPSV, p. Chrtkovou.  

 Noc s Andersenem – uskuteční se v každé knihovně samostatně. Připraven návrh 

plakátu (Rychlé šípy). 

 Nebudou se realizovat dva projekty z programu K21. Oba z regionu 11 (Nekoktám, 

čtu a Hry bez hranic). Nevyčerpané finance převedeme na jiný projekt, např. na 

Bookstart. Většina knihoven akce přesunula na podzim. 

 Projekt Udržitelnost v knihovnách – projekt probíhá, hotový plakát. 

 Hlavní téma na rok 2022 - v roce 2022 bude výročí narození J. A. Komenského. 

Vrcholí Komenského oslavy. K. Janošková navrhla téma online a virtuální prostor, 

život online … Vymyslíme k tématu aktivitu. R. Giebisch osloví paní Kláru Smolíkovou.  

 Knihovna roku, Městská knihovna roku, MARK – soutěže budou vyhlášeny. 

 

5. Zahraniční spolupráce  

L. Jansová obdržela nabídku spolupráce s lotyšskými knihovnami. Bude jim věnováno 

i samostatné číslo Bulletinu SKIP.  

 

Zapsala: Bedřiška Štěpánová 

Schválil: Roman Giebisch 

Příští jednání PVV se uskuteční 24. 6. 2021 od 9 hod. v Národní knihovně, kancelář  
V. Richtera 
 

 

 

 


