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Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z 2. zasedání VV SKIP – Louny, 24. 10. 2019
Přítomni: viz prezenční listina

Program:
1. Schválení programu, kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání VV
2. Role SKIP v nové Koncepci rozvoje knihoven
3. Hospodaření SKIP
4. Plnění Programového prohlášení 10. VH SKIP
5. Projekty SKIP na rok 2020
6. Celostátní aktivity SKIP "Kalendář akcí"
7. Ceny a soutěže SKIP
8. Spolupráce s partnery a sponzory
9. Mezinárodní spolupráce
10. Informace z regionů a sekcí - priority do budoucna a rozvoj činnosti

V úvodní části přivítala přítomné ředitelka Městské knihovny v Lounech p. Kučerová.
1. Schválen zápis z 1. zasedání VV SKIP a chválen program 2. zasedání.
2. Role SKIP v nové Koncepci rozvoje knihoven
Z nedostatku času se VV tímto bodem nezabýval. Bude projednáno na jednání VV SKIP
v lednu 2020.
3. Hospodaření VV SKIP – A. Kvasničková
Přítomní byli seznámeni se současným stavem účetnictví VV SKIP k 31.10.2019
Výnosy k 13.10.2019 jsou 2 136 tis. Kč. Skip obdržel na projekty z MK celou dotaci ve
výši 775 tis. Kč. Odvody z členských příspěvků z regionů jsou zaúčtovány ve výši 753
tis. Kč, což je 95 % z předpokládaných odvodů. Za reklamu VV SKIP vybral 233 tis. Kč,
z této částky bude odvedena daň z příjmu právnických osob.
Náklady VV SKIP jsou 1 757 tis. Kč. Daňové náklady jsou 241 tis. Kč. Dosud jsou
uhrazeny členské příspěvky jiným organizacím, byla vyúčtována valná hromada a Knížka
pro prvňáčky.
Dotace je vyplacena ze 75 % přijatých prostředků. MK byla odeslána žádost na změnu
čerpání prostředků z projektu Knihovna 21. století. Pro malý zájem byl zrušen projekt
Těžká sláva Egona Hostoského ve výši 6 tis. Kč a tyto prostředky byly přesunuty do
projektu Setkání knihovnických seniorů. Na projektu Noc s Andersenem 2019 bylo
ušetřeno 29 tis. Kč, které byly použity v projektu Konference Architektura knihoven 2019.
Pro malý počet účastníků se nekonala akce Psychologické aspekty stárnutí a
mezigenerační aktivity a místo ní bude uspořádána akce Dudek tour ve výši 10 tis. Kč. a
MK bude poslána žádost o tuto změnu.
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Přítomným bylo doporučeno informovat ve svých regionech žadatele o dotaci na rok
2020, aby akce pořádali nejpozději do konce října s ohledem na termín vyúčtování do
konce listopadu. Žádosti o dotaci konzultujte s pí. Kvasničkovou.
Na pozvánkách a dalších materiálech akcí financovaných z grantu z K21 vždy uvádějte,
že akce probíhá za finančního přispění MK ČR.
V letošním roce jsme se z důvodu služby v zahraničí stali plátci DPH. Pro příští roky
prosíme o zajištění dodavatelů primárně v Čechách.
Děkujeme všem hospodářkám a paní Kvasničkové za dosavadní práci.
4. Plnění programového prohlášení 10. VH SKIP
1. Prosazovat právo občanů na rovný a neomezený přístup k informacím
Legislativa – prezentace V. Richtera –
 Trojnovela – dosud neschválena Vládou, probíhá připomínkové řízení,
předpokládaná platnost od r. 2020.
 NK bude shromažďovat e-publikace, zpřístupnění ve vybraných knihovnách,
krajské knihovny obdrží e-knihu jen v tom případě, že nevyšla i v tištěné verzi
 Knihovní zákon – dosud na MK, práce začnou po schválení „Trojnovely“
 Autorský zákon – MK pracuje na jeho novelizaci
 Díla nedostupná na trhu – zpřístupněná díla budou uvedena v celoevropské
databázi, půjde nejen o dokumenty, ale i muzejní exponáty, termín spuštění –
cca do 2 let. Hotové smlouvy s ochrannými svazy, MK přislíbilo finanční
prostředky.
 Aktualizace standardů (RF, dobrá knihovna) – dosud není hotové
 Knihovny.cz – řeší se platby za Získej – cca 8 mil. Kč pro Českou poštu, snaha
o získání dotace MK
Diskuze:
J. Štěrbová navrhuje vytvoření legislativní skupiny
R. Giebisch – SKIP je připomínkovým místem UZS, ale je nízký zájem, téměř nikdo
připomínky neposílá
V. Richter – pro tento účel primárně existuje konference Zaměstnavatel
M. Sabelová upozornila na nutnost dohody v této věci mezi SKIPem a SDRUKem
5. Projekty SKIP na rok 2020









Termín zaslání žádostí je 4.11.2019.
Členové sekce Fantastika projevili zájem o stáže, je možné je využít, SKIP
hradí cestovní náklady (rozpočet je 10000,- Kč/rok)
Noc s Andersenem proběhne 27.3.2020 – již 20. ročník, přihlašování spuštěno,
plakáty (i na BMČ a TK 2020) budou v listopadu 2019.
OKnA – v Liberci, proběhla diskuze o tom, co je účelem přehlídky
Literární Šumava – 24. ročník, v Černé v Pošumaví
Malé podzimní setkání – 27. ročník, v Městské knihovně v Písku
Kde končí svět –téma pro rok 2019/2020 – Labyrint světa, Komenský a ráj
knížek
Chceme dětem číst XII. – projekt zaměřený na vzdělávání knihovníků,
pedagogů
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Jan Ámos Komenský – rodák ze Zlínského kraje – besedy s R. Fučíkovou o
J.A. Komenském
Mozkem proti fake news
Výlet do Techmania Science Center v Plzni – SČ – navrhl VV vyřadit
SKIPování
Diskuze na téma „malých projektů“
M. Sabelová informovala, že bude aktualizace podmínek K21,v



Březen měsíc čtenářů – Oslavy J. A. Komenského
Celonárodní oslavy zastřešuje NPMKK, možnost propojení se školstvím,
vzdělávání a knihovnou jako místem učení.
Národní oslavy J. A. Komenského 2020 – 2022
https://www.npmk.cz/muzeum/souteze-projekty/narodni-oslavy-j-komenskeho2020-2022
http://www.komensky2020.cz/
Program národních oslav na https://www.comenius350.cz/program-narodnich-oslav/

V listopadu spuštěna kampaň MŠMT Komenský do třídy. Výstava Comenius
na Pražském hradě (2020-2021)





Čtenář roku
„Učitel, který mne přivedl ke čtení“. Základní kritéria připraví B.
Konvalinková, každá knihovna si může připojit další vlastní. Propojit
s Mezinárodním dnem učitelů 28.3.
Možné propojení i s projektem Škola naruby – projekt bude podpořen Čtením
pomáhá.
Diskuze:
J. Štěrbová reagovala na každoroční námitky na objektivitu hodnocení, nejde
až tak o vítěze, jako o marketing, zviditelňovaní kampaň, jednu z možností „se
ukázat“
Týden knihoven – Lokálka – téma Škola v naší obci (školství, jak se u nás
učilo, jak chodila prababička do školy, …). Možnost použít fotografie škol,
dětí, posloupnost řídících učitelů a ředitelů, zajímavosti ze života školy ad.
Biblioweb, Knihovna roku, Městská knihovna roku, MARK
Biblioweb– opět málo přihlášených
Diskuze:
M. Sabelová navrhla vytvořit „Síň slávy“ – pro ty, co vyhrají 3x
M. Špaček navrhuje hodnotit nejen web, ale i sociální sítě
D. Kučerová navrhuje hodnotit balíček e-prezentací
M. Güttnerová – soutěž neplní cíl, nepodněcuje knihovny, aby zlepšily svoje
weby
L. Nivnická – upozornila, že pozitivum soutěže je, že se cena předává na ISSS
M. Špaček navrhuje transformovat na „nejzajímavější e-služba knihoven“
Závěr diskuze: všechny návrhy na změnu a návrhy nových kritérií poslat V.
Richterovi.
Městská knihovna roku – málo přihlášených knihoven, vyhodnocování
soutěže omezuje počet knihoven, které může komise v rámci hodnocení objet.
Diskuze:
D. Kučerová navrhuje, aby knihovny do soutěže vybíraly regiony na základě
vlastních kritérií
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Závěr diskuze: od příštího roku nominuje každý region svoji knihovnu, V.
Richter a kol. Kříž připraví kritéria soutěže, která budou zveřejněna na webu
SKIP k připomínkování, schválena budou na jednání VV SKIP.
MARK – v letošním roce 9 nominací,
Diskuze:
J. Štěrbová upozornila, že bude potřeba změnit kritérium pro přínos (místní x
celostátní), domluvit váhy, navrhuje použít stejný princip jako u Městské
knihovny roku – aby nominace podávaly regiony. Nová pravidla připraví J.
Štěrbová a M. Kratochvílová, předložena ke schválení budou na příštím
jednání VV SKIP.
Knížka pro prvňáčka – ve školním roce 2019/2020 je to kniha L. Rožnovské
a ilustrátorky A. Popprové Katka a klokan ze šuplíku.
Bookstart – 29.11. proběhne křest nového setu, krajským knihovnám byly
nabídnuty modelové semináře, nad akcí přezval záštitu ministr kultury L.
Zaorálek
Diskuze: některé KÚ poskytly akci finanční podporu (Liberecký kraj 200 tis.
Kč)
Celostátní setkání seniorů se uskuteční 2.-4.6. v Broumově.
Studijní cesta po francouzských knihovnách – 25. – 30.5.2020, v roce 2021
plánujeme Helsinky
M. Sabelová upozornila na originální projekt Slezské univerzity v Opavě
Vizualizace poezie sloužící pro výuku literatury

6. Informace z regionů a sekcí
Zpráva o činnosti SKIP 01 za rok 2019
V lednu proběhla exkurze v Národním archivu.
V březnu jsme uspořádali valnou hromadu, dále proběhla exkurze v Národním muzeu a
návštěva představení Lucerna v Divadle v Dlouhé.
V dubnu jsme uspořádali Kurz první pomoci, proběhla exkurze v Knihovně a tiskárně pro
nevidomé K.E. Macana a uspořádali jsme literární vycházku Nerudovka.
V květnu proběhla exkurze v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice pod vedením
knihovnice Frýdlové a navštívili jsme Národní filmové muzeum NaFilm, členům byly
zajištěny vouchery na Svět knihy. Proběhla návštěva představení Léda v Činoherním klubu.
V červnu jsme pomáhali se zajištěním celostátní valné hromady SKIP v Obecním domě.
V říjnu proběhly tyto akce: workshop pod vedením E. Cerniňákové a L. Jansové Jak se
připravit na změnu knihovnického systému, exkurze v Oddělení časopisů v Národním
muzeu, literární vycházka Od Jungmanna k Františkovi II. a návštěva Švandova divadla.
Finančně jsme podpořili 1 individuálnímu členu účast na konferenci IFLA v Athénách.

Přehled činnosti 2019 – SKIP 02
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23. 1. 2019

Praha

Setkání regionálního výboru

27. 2. 2018

Praha

Valná hromada SKIP 02
Součástí VH byla přednáška Advokacie v knihovnách a
kulaté stoly – prezentace zkušeností z proběhlých
zasedání Knihovna věc veřejná v roce 2018.

7. 2. 2018

Praha

Setkání nového regionálního výboru

28. – 30. 5. 2019
Příbram
Setkání knihovnických seniorů 2019
Součástí Setkání byla návštěva Knihovny dr. E. Bořického v Milíně a Centra
celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitále pod
Třemšínem. V rámci Setkání se uskutečnila přednáška Jan Drda, jak ho možná
neznáte a přednáška o J. J. Rybovi.
25. 4. 2019

Praha

Setkání regionálního výboru

22. 5. 2019

Slaný

Questing – možnosti pro knihovny
(Klubko Střední Čechy)

12. 9. 2019

Praha

Setkání regionálního výboru

19. 9. 2019

Plzeň

Exkurze po knihovnách Plzeňska
V rámci této akce navštívili účastníci Knihovnu města
Plzně a Městskou knihovnu v Plasech (Příbramské
klubko).

30. 9. – 4. 10.

Tour de Střední Čechy
Lektor. Z. Zajíček – téma Jak vzniká pověst (Klubko
Střední Čechy)

16. 10. 2019

Slaný

Role Veřejných knihoven v průmyslu 4.0
Byli jsme požádáni, zda bychom nebyli partnerem této
nové konference. Pomohli jsme s propagací atd.

17. 10. 2019

Brandýs

Podzimní setkání
Burza nápadů a inspirací pro práci s dětským čtenářem
(Klubko Střední Čechy)

17. 10. 2019

CK Bibliotour
Vzdělávací zájezd po knihovnách. V rámci CK
Bibliotour navštívili účastníci Městskou knihovnu v Ústí
nad Orlicí a Městskou knihovnu v České Třebové

Proběhne do konce roku 2019:
14. 11. 2019
Dobříš
Vývojová psychologie dítěte.
Seminář se přesunul z plánovaného termínu únor 2019 na podzim. Důvodem byla změny
lektorky. Seminář je určen pro pracovnice dětských oddělení, které jsou zapojeny do projektu
Bookstart – S knížkou do života (Příbramské klubko)
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6. 12. 2019

Vymazlený konec roku
Anežka česká a klášter

Praha

Výhled do roku 2020 – SKIP 02
Leden 2020

Praha

Setkání RV SKIP 02

Únor 2020

Příbram

Únikovka
V rámci únorového setkání Příbramského klubka bude
ukázka tzv. Únikovky. Lektorem bude miloslav Linc
z Městské knihovny Praha (Příbramské klubko).

Únor 2020

Setkání ředitelů a vedoucích knihoven

2. 4. 2020

Praha

SKIPování 2020.
Součástí SKIPování bude přednáška Heleny Březinové o
H. Ch. Anderesenovi a představení činnosti „Klubek“.

20. 4. 2020

Praha

Mozkem proti Fake News (Pavučina sdílení)

Duben 2020

Plzeň

Techmania Science Center v Plzni
Celodenní zájezd pro děti, které se zúčastní soutěže Kde
končí svět (Příbramské klubko)
Knihovnické putování

Jaro 2020
Květen 2020 Čelákovice

Jarní setkání
Petra Braunová – komiksová dílna (Klubko Střední
Čechy)

Srpen 2020

Dobříš

Těžká sláva Egona Hostovského (Příbramské
klubko)

Říjen 2020

Kladno

Digitální technologie (Klubko Střední Čechy)

Prosinec 2020

Praha

Vymazlený konec roku

Dne 21. 11. 2019 Svatomíra
Fojtová, předsedkyně SKIP 02
Přehled činnosti – region 03
JČ SKIP uspořádal od VH SKIP tyto akce:
Ve dnech 11. a 12. července 2019 8. Setkání JČ SKIP a JČ SPOV – seminář pro malé
knihovny. Letos na téma Šumava. Konalo se ve Strunkovicích nad Blanicí. Zúčastnilo se ho
34 knihovnic a starostů.
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6. a 7. září 2019 se konalo Malé podzimní setkání již 26. ročník setkávání jihočeských
knihovnic v knihovně našeho kraje. Letos to bylo v Městské knihovně v Milevsku. Na
programu bylo ocenění Librosaurem, vzdělávací lekce, přednáška se spisovateli (Olgou
Černou a Vladimírem Šindelářem). Další den jsme se věnovali poznávání města Milevska,
navštívili jsme klášter a Muzeum maškar.
Regionální výbor se sešel 2x a připravoval akce, plán na rok 2020, granty na rok 2020 –
Literární Šumavu a Malé podzimní setkání v Písku.
Zpracovala:Troupová

Zpráva o činnosti regionální organizace SKIP 04 Plzeňského kraje
1. Členská základna
Regionální organizace SKIP 04 měla k 23. 10. 2019 celkem 147 členů, z toho je 108
individuálních členů a 39 členů institucionálních. Počet členů se meziročně zvýšil o 1.
2. Činnost výboru
Regionální výbor se scházel pravidelně podle plánu činnosti. Schůze výboru se konaly
celkem 6x, a to 5. února, 19. února (ustavující), 26. března, 25. června, 17. září a 26. listopadu
2019. Výbor jednal v počtu 15 členů, přizvány byly 3 členky dozorčí komise. Zápisy ze schůzí
výboru jsou zveřejněny na webu regionální organizace.
3. Uskutečněné akce
Činnost regionální organizace v průběhu roku lze hodnotit jako zajímavou a přínosnou,
připravené akce se těšily velkému zájmu jak členů SKIP, tak i dalších účastníků.
19. února proběhla regionální valná hromada, které se za předsednictvo SKIP zúčastnil
PhDr. Vít Richter s prezentací o výsledcích průzkumu čtenářství.
K tradičním akcím organizace patří už řadu let výjezd na květnový knižní veletrh Svět
knihy (dne 9. 5. 2019), který má vždy u účastníků velmi příznivý ohlas. Řada knihovnic
využívá veletržních slev k nákupům pro knihovnu, zajímavé jsou rovněž doprovodné kulturní
i odborné programy. Zvláště knihovnice z malých knihoven hodnotí možnost zúčastnit se
společné akce v Praze velmi pochvalně, hlavně pro usnadnění orientace, pohodlné cestování
i navázání nových kontaktů. Tentokrát nás bylo 45, plně obsazený autobus.
Dlouho a pečlivě jsme se připravovali na literárně vlastivědný seminář Literární
Šumava 2019. Konal se ve dnech 23. – 25. 5. 2019 v Srní. Ve čtvrtek 23. 5. po zahájení
semináře čekala účastníky krátká procházka původně dřevařskou obcí, založenou r. 1727,
v doprovodu bývalého ředitele Národního parku Šumava pana Ing. Jiřího Kece. S historií obce
nás podrobněji seznámila paní Zdeňka Peťovská, bývalá ředitelka školy. Výklad proběhl přímo
v srnském kostele. Odtud jsme zamířili do nejmenší obecní knihovny, kde nás uvítala
knihovnice paní Marcela Drexlerová. Ing. Ivo Stehlík ve večerním programu představil knihu
Šumava domovem, která v 37 textech od různých autorů ukazuje zajímavou sondu do života
a pocitů lidí, kteří chtějí žít v souladu s přírodou národního parku. Doprovodné fotografie
pořídili sami autoři. Jednou z nich byla i naše kolegyně Romana Ouředníková, knihovnice
z Vyššího Brodu. Dalším zajímavým tématem byly otázky domácího vzdělávání dětí.
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V pátek 24. 5. se uskutečnilo ve 2 skupinách poznávání původní šumavské vegetace
v doprovodu botaničky RNDr. Zdeňky Chocholouškové, Ph.D. z PF ZČU v Plzni a také výcvik
chůze s NW holemi pod vedením Mgr. Marie Bicanové. Společná návštěva Hauswaldské kaple,
čtení z knihy Marie Malé Šumava: Putování časem a krásné počasí, to vše bylo příjemným
programovým bonusem. O změnách ve vegetaci Šumavy, podmíněných hospodářskou činností
i dalšími zásahy člověka nám potom přednášela RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. z Biologické
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. K literatuře a krásám šumavské přírody
se účastníci vrátili v příspěvku spisovatele Libora Chvojky a fotografa Jana Kavaleho, zároveň
měli možnost zakoupit si některé z jimi vydaných knih o šumavských řekách Vltavě, Vydře,
Otavě a Křemelné. Večerní program patřil osobnosti spisovatele Karla Klostermanna, který
v Srní opakovaně pobýval a čerpal zde náměty pro svá početná díla. Václav Sklenář, předseda
Společnosti Karel Klostermann, spisovatel Šumavy, představil činnost společnosti
a prezentoval řadu materiálů spjatých se životem spisovatele, kterého se společnosti podařilo
významně zpopularizovat v německy mluvících zemích.
V sobotu 25. 5. proběhla autobusová exkurze po blízkém okolí Srní. Navštívili jsme
Návštěvnické centrum a výběh s vlky, Rokytu s expozicí těžby a plavení dřeva po Vchynickotetovském kanálu a dále po Otavě a Vltavě až do Prahy, dvorec Antýgl, hradlový most rechle,
šumavskou obec Modravu, to vše s výkladem Mgr. Miroslava Buršíka ze sušického muzea.
Setkání v Srní se zúčastnilo 53 pracovníků a přátel knihoven z Jihočeského, Plzeňského
a Karlovarského kraje. Fotografie z akce: https://skip.rajce.idnes.cz/Literarni_Sumava_2019/.
Univerzitní knihovna ZČU připravila pro své pracovníky a další zájemce na 13. 9. 2019
studijní zájezd s podporou RV SKIP do Univerzitní knihovny a Krajské knihovny
v Pardubicích a na hrad Kunětická hora. Účast individuálních členek regionální
organizace SKIP byla finančně podpořena úhradou příspěvku na dopravu.
8. října 2019 se uskutečnila odborná exkurze do Městské knihovny Blovice a do nově
otevřené Městské knihovny a komunitního centra ve Spáleném Poříčí. Z nevyhovujících
prostor v podkroví základní školy se v letošním roce knihovna přestěhovala do novostavby,
sousedící s komunitním centrem, které spravuje. Náklady na výstavbu činily více než 10 mil.
Kč, z dotace byly kryty náklady ve výši 4 mil. Kč, 7 mil. hradilo město Spálené Poříčí
z vlastního rozpočtu. Knihovna získala bezbariérové prostory, oddělení pro děti na galerii je
dostupné schodištěm i výtahem. Za první měsíc provozu „v novém“ knihovna zaregistrovala
30 nových čtenářů. Součástí programu exkurze byla také návštěva regionální muzejní expozice
v zámku, prohlídka galerie v bývalém špýcharu s výstavou kreseb Jiřího Wintera-Neprakty
a návštěva Ekocentra, zaměřeného na ekologickou výchovu a péči o opuštěná a handicapovaná
zvířata.
Ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou se ještě uskuteční plánovaná přednáška
PhDr. Mgr. Kateřiny Lohrové z katedry psychologie PF ZČU v Plzni k dětskému čtenářství
s názvem „Báječný hrdina k nevydržení“. Z časových důvodů se však bude konat až v lednu
2020.
Velké poděkování patří všem členům regionálního výboru za aktivní spolupráci při
přípravě i realizaci jednotlivých akcí.

23. 10. 2019

Mgr. Hana Hendrychová
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Drsný Sever – zpráva o činnosti 2019, výhled na rok 2020
1. statutární orgány, vedení
únor 2019 – valná hromada – Děčín – volba nové předsedkyně, výkonného výboru
o
o
o
o
o

schůzky výkonného výboru – plán na rok 2019 – Louny, Teplice, Louny
stanovení priorit
posílení členské základny, výběr poplatků, vydefinování členské základny
sběr dat
nové způsoby komunikace

2. podpora profese knihovník
o aktivity pro knihovníky dětských oddělení – Klubko se kutálí Drsným
Severem (putovní), nastartování aktivit
o říjen – Litvínov - malá OKNA – ukázkové lekce informačního vzdělávání
s rozborovým seminářem a psychologem
o aktivity pro knihovníky oddělení pro dospělé čtenáře – Veřejný literární
seminář, lektor Radim Kopáč - Louny
3. propojení členské základny celého regionu
o festival malých nakladatelů – Tabook 2019 – Tábor – říjen
o návštěvy festivalu, účast v seminářích, nákup literatury
4. propojení vedoucích pracovníků
o 3. 9. 2019 – Louny setkání všech ředitelů a vedoucích pracovníků knihoven
profesionálních i neprofesionálních
o sdílení, seznámení, strategické plány, celostátní akce
o zprávy ze SVKUL a VV SKIP
o příspěvek o činnosti evropských knihoven, plán společné zahraniční cesty
o účast v inkubátoru sociálních inovací – KISK
5. posílení vzájemné sounáležitosti s knihovníky ve výslužbě
o vytvoření sekce – péče o knihovníky ve výslužbě – dvě aktivity – návštěva
zrekonstruované knihovny v Žatci, vlastivědná procházka městem – říjen 2019,
návštěva adventní akce v Červeném Hrádku – prosinec 2019
o sekci vede dobrovolnicky knihovnice ve výslužbě Jana Špírková z Loun
6. návštěvy předsednictva Drsného Severu při akcích knihoven a společenských
událostech
o předávání cen – Čtenář roku – Chomutov
o Vesnice roku – Lipová
o otevření nové knihovny v Kostomlatech pod Milešovkou
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Výhled na rok 2020
o více posílit odborné akce
o aktivity směřující k profesi knihovníka – cyklus literárních seminářů, PR seminářů,
digitální gramotnosti
o cyklus pro děti – Dudek se valí Drsným Severem
o Malá OKNA – Louny 2020
o Konference vedoucích pracovníků
o zahraniční cesta- Helsinky
o mentoring knihovníků sekce ve výslužbě
Posílení individuálního členství Drsného Severu.
Hlavním tématem – profesní růst zaměstnanců knihoven a posílení sebevědomí profese
knihovník
23. 10. 2019
Předkládá
Mgr. Dagmar Kučerová
předsedkyně SKIP 06 – Drsný Sever
Plán činnosti RV SKIP 07 : Liberecký region
Priorita č. 1
Prohlubování spolupráce s Libereckým krajem
-

SKIP Libereckého kraje je administrátorem projektu S knížkou do života v kraji,
Liberecký kraj projekt finančně podpořil 200 000,-Kč
SKIP Libereckého kraje je vedle Krajské vědecké knihovny partnerem pro jednání o
knihovnách a jejich dalším rozvoji

Priorita č. 2
Prohloubení vzájemné spolupráce knihoven v Libereckém kraji
-

sdílením výsledků dobré praxe, pořádáním seminářů se zajímavými či aktuálními
tématy, pořádáním exkurzí a literárních vycházek, komunikací v regionální
elektronické konferenci

21.10. 2019 Dana Kroulíková za RV SKIP 07
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VÝROČNÍ ZPRÁVA SKIP 08 VÝCHODNÍ ČECHY NA ROK 2019
Regionální výbor se sešel 24. 1., 19. 3. a 23. 10.
Klubko zasedalo 12. 2. a 13. 10.


Ve středu 6. 2. 2019 se 28 účastníků literární besedy a procházky sešlo v Hronově s úžasným
lektorem Hasanem Zahirovičem, na programu byli samozřejmě bratři Čapkové.



V Knihovně města Hradce Králové proběhlo 12. 2. 2019 jednání Klubka 08. V programu byla
i únikovka teoreticky i prakticky.



19. 3. 2019 se uskutečnila regionální Valná hromada SKIP 08. Mimo vyhlášení Čtenáře
roku se účastníci podrobně seznámili s projekty na podporu čtenářské gramotnosti.



Na vlastivědné vycházce po Hořicích se zájemci sešli 30. 4. 2019. Na programu byla
knihovny, muzeum, cukrárna a trubičky.



15. 5. 2019 byla na programu další literární procházka seniorské sekce, tentokrát po
Sobotce.



Setkání knihovnických seniorů Jičínska s tématem 1. knihovního zákona proběhlo v jičínské
knihovně 16. 5. 2019.



Třídenní 23. knihovnická dílna se konala ve dnech 10. – 12. 9. 2019 v rámci festivalu Jičín
město pohádky ve spolupráci Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, SKIP 08 Východní Čechy a
s podporou MK ČR.



Klubko SKIP 08 řešilo své plánované aktivity na jednání 15. 10. 2019 v Knihovně města
Hradce Králové, konkrétně na pobočce Kukleny. Na programu byla i přednáška sci-fi
literatura od Míly Lince.



SKIP 08 spolupracuje s krajskými knihovnami při oceňování knihovníků. Letos se
oceňovalo takto:
 16. 10. 2019 Knihovník roku Královéhradeckého Kraje
 listopad 2019 Malá knihovnická slavnost 2019 s oceněním Knihovník roku Kraje
Vysočina



Členové Klubu knihovnických seniorů RV SKIP 08 se opět setkali nad tzv. Knihovnickou
bábovkou. Povídání doplněné vzájemnou inspirací literární a kuchařskou se konalo ve čtvrtek
17. 10. 2019.



V úterý 26. 11. 2019 proběhne v Knihovně města Hradce Králové seminář Bookstart –
S knížkou do života. Pořádá Knihovna města Hradce Králové a SKIP 08.
Seniorská sekce dále pořádá cestopisnou přednášku 28. 11. 2019 s názvem Petrohrad očima
Věry Škraňkové



PROJEKTY
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K Březnu měsíci čtenářů byl čerstvými seznamy aktualizován projekt Seznamy dětské
literatury Klubka KDK SKIP 08 Východní Čechy. Seznamy dětské literatury naleznete na
webu Knihovny města Hradce Králové, v sekci Pro knihovníky, v oddíle Projekty:
http://projekty.kmhk.cz . Projekt Lovci perel – soutěž na podporu dětské gramotnosti
pokračuje i v roce 2019. Díky spolupráci KMHK a SKIP 08 má projekt vlastní webovou
stránku https://www.lovciperel.cz/ .
K přístupu k oběma projektům je nutná registrace, která je ale velmi jednoduchá. Slouží
pouze k součtu registrovaných zájemců. Abychom měli zpětnou vazbu, že projekty jsou
někým využívané.
Seniorská sekce plánuje uskutečnit dvě cestopisné přednášky, literární vycházku, tradiční
Knihovnickou bábovku a seniorské setkání v Jičíně.
Klubko se zapojuje do soutěže Kde končí svět a členové by se rádi účastnili vzdělávacích
aktivit o fantasy literatuře a novinkách v knihovnictví.
Proběhne další valná hromada SKIP 08 včetně vyhlášení Čtenáře roku. Opět se budeme
s krajskými knihovnami spolupodílet na oceňování knihovníků. Podpoříme knihovnickou
dílnu v Jičíně. V plánu je i seminář k výročí Boženy Němcové.
Hlavní akcí SKIP 08 bude Celostátní setkání knihovnických seniorů 2020, které proběhne
od 2. do 4. 6. 2020 na Náchodsku. Na tuto akci byla podána žádost o grant.
Mimo to pokračujeme v projektech Lovci perel a Seznamy dětské literatury.
25. 11. 2019, K. Hubertová, předsedkyně SKIP 08
Informace ze SKIP 10
Prosinec/leden 2018 /2019: Podpora malých členských knihoven – granty pro malé knihovny
knihovna Dobroslavice na akci Poezie čtená i zpívaná - 4000 Kč, Frenštát p.R. – Vzděláváme se v
knihovně – 2000 Kč, Javorník – seminář pro knihovníky a učitele Pohádky pro společné čtení,
čtenářství a dyslexie -7500 Kč, Klimkovice – Hádej, kdo mi dnes bude číst – 2500 Kč, Kopřivnice –
Šité knihy pro knihovnu – 3000 Kč, Vřesina – Čteme a pracujeme s pohádkou doma a ve školce –
1500 Kč. Celkem bude přiděleno 20 500 Kč na projekty SKIP10.
Březen – měsíc čtenářů – Mistr čtenář - ocenění čtenářů v jednotlivých knihovnách, vítěz MS kraje
v knihovně v Hnojníku a v městské knihovně v Litovli.
13. 3. 2019 Regionální valná hromada SKIP10 MěK Šumperk
3. 4. 2019 Jarní setkání Klubka – Olomouc, pevnost Fort, lektor Roman Prokeš – téma knihtisk
Noc s Andersenem
10. -11. 4. 2019 Český Těšín OKnA – celostátní přehlídka akcí Klubu dětských knihoven,
hostitelskou knihovmu Městská knihovna Český těšín, akce podporovaná SKIP10
27. -28. 5. 2019 Rozšiřující kurz RWCT pro pokročilé knihovníky Cílem projektu je uspořádání
navazujícího kurzu RWCT v rámci systematického vzdělávání knihovníků pro děti a mládež v
Městské knihovně Třinec. Přehled knihovnických akcí na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty
25. 9. 2019 - KnihOlympiáda Klimkovice., téma "Nejlepší zákon na světě je ten knihovní",
https://klubko-skip10-cz.webnode.cz/news/kniholympiada3/ - celkem 70 účastníků
16. 10. 2019: Setkání seniorů SKIP10– Šumperk - celkem 10 účastníků
13. 11. - Seminář o dětské literatuře: Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na rozvoj
čtenářství VIII. „Není hrdina jako hrdina…“ Přerov
6. 11. 2019 - Podzimní setkání Klubka: Ostrava, Knihovna města Ostravy Téma: Bookstart, práce s
rodinami s batolaty a předškoláky
27.11. Den knihovníků – Ostrava
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ROK 2020:
prosinec/leden:
Vyhlášení projektů pro malé knihovny Podpora malých členských knihoven
Únor:
Konference K21
Jarní setkání KLUBKA
RCWT další ročník seminářů pro knihovny
2. pololetí 2020
KNihOlympiada
Podzimní setkání KLUBKA
Seminář Literatura pro děti VII
Den Knihovníků - asi Šumperk

SKIP Karlovarský region
Vzdělávání
Na listopad 2019 plánujeme uspořádání 4. ročníku semináře pro dětské knihovníky s názvem
Knihovníci sobě, tentokrát zaměřený na téma Čtenářské dílny v teorii
i praxi – od předčtenářů po maturanty.
K tématu jsou vždy připraveny odborné přednášky a v odpolední části praktické workshopy.
Prezentována je práce jak regionálních knihovníků, tak i pozvaných hostů z jiných knihoven.
V průběhu semináře se zamyslíme nad tím, jakými konkrétními aktivitami realizovat rozvoj
čtenářských dovedností u dětí od předškolního věku po maturanty. Budeme diskutovat o tom,
jak zavést a v průběhu roku vést dílny čtení v knihovnách pro dané věkové skupiny. Zaměříme
se na možnosti i úskalí spolupráce se školami, výběr vhodné literatury a metod, které mohou
pomoci dětem i studentům rozvíjet čtenářské dovednosti. Na konkrétních modelových lekcích
si vyzkoušíme, které strategie vedou k vlastnímu porozumění textu.
Klub dětských knihoven Karlovarského kraje
Jednotliví členové KDK KV se pravidelně zapojují do všech celostátních projektů
vyhlašovaných SKIP – Klubem dětských knihoven. Mezi nejvíce zastoupené patří tradiční
Noc s Andersenem, Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, Kde končí svět, S knížkou do
života.
Jednotlivé projekty a další informace o činnosti Klubka prezentujeme na svých webových
stránkách www.klubkokv.cz a na facebookovém profilu „Klub dětských knihoven
Karlovarského kraje“.
Zástupci členských knihoven se v roce 2019 sešli celkem 3x na pracovních schůzkách, kdy
kromě celostátních projektů plánovali a připravovali akce v rámci regionu. V hodnocení jsou
zahrnuty společné regionální projekty realizované
v časovém rozmezí od ledna 2019 do října 2019.
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Zpráva sekce 60+ za rok 2019
Členky výboru sekce 60+ se sešly osobně 1x v září 2019, aby projednaly případný grant pro
rok 2020. Vzhledem k tomu, že se bude v roce 2020 měnit výbor sekce a není jisté, kdo a jak
bude v činnosti pokračovat, rozhodly, že se grant na rok 2020 nebude podávat a nejprve se
vyřeší personální otázky.

Na rok 2019 byl získán grant na téma Psychologie stárnutí a mezigenerační výměna. Seminář
se měl konat v Knihovně T. G. Masaryka v Šumperku. Pro nulový zájem jednáme o zrušení
grantu, protože bychom nebyli schopni zajistit podmínky pro přidělení.
Hana Mazurová, sekce 60+ SKIP ČR

Sekce Fantastika
co se činnosti odborné sekce Fantastiky týče, tak proběhlo několik kol přípravných jednání
nejužšího kruhu, připravujeme setkání většího počtu budoucích členů sekce ve formě
vzdělávací akce při Městské Pražské - jejich noc bez Andersena pro knihovníky (na 13.12.).
Hlavní cíle sekce fantastiky:







organizování žánrových vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost v
ČR
organizování seminářů, konferencí, workshopů a jiných společných akcí
zaměřených na fantastické žánry, včetně podpory aktivit mezinárodních
koordinace tvorby a spolupráce na žánrových aktivitách pro knihovny v ČR
zlepšení přístupu k informacím o fantastických žánrech pro nejširší odbornou
veřejnost
tvorba doporučení pro akvizitéry v knihovnách
podpora práce s mládeží s využitím žánrové literatury

Aktuální úkoly sekce
navazování kontaktů s potenciálními partnerskými organizacemi a institucemi
vytvoření webové stránky sekce
postupné vytvoření standardů kurzů a systému odborné certifikace jejich obsahu
vytvoření a zpřístupnění databáze kontaktů českých autorů a lektorů pro
pořádání žánrových akcí

zpracování koncepce práce s mládeží při využití žánrových zdrojů
rozcestník lekcí na webu - pro knihovníky i veřejnost
obecné lekce pro vzdělavatele o fantastice
metodiku dlouhodobé práce s mládeží v rizikovém věku
 rozvíjet spolupráci s Akademií Science Fiction, Fantasy a Hororu
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Činnost KLK SKIP za rok 2019
Činnost klubu
„ Elektronické zdravotnictví pro občana, zdravotní gramotnost a knihovny „
Seminář pro knihovníky z programu MK ČR Knihovna 21. století 2019 – SKIP „Elektronické
zdravotnictví pro občana, zdravotní gramotnost a knihovny „ se uskutečnil 26. září 2019,
spolupořadatelem akce byl Klub lékařských knihoven a Národní lékařská knihovna. Semináře
se účastnilo 17 posluchačů. Do diskusí se však zapojovali také přednášející a pozvání
neregistrovaní hosté, lze konstatovat, že do vzdělávací akce bylo zapojeno celkem 23
účastníků.
Přednášky expertů z oblasti zdravotnictví přiblížily účastníkům národní program „Strategie
elektronického zdravotnictví 2016 – 2020 program "Zdraví 2020" s důrazem na pochopení
hodnoty zdraví občana a seznámení se s principy zdravotní gramotnosti. Dopolední, spíše
teoretičtější zaměření programu, odpoledne doplnila sdělení pracovníků Národní lékařské
knihovny, kteří seznámily účastníky s novým webovým portálem MedLike vytvářený v NLK
pro podporu zdravotní gramotnosti. Jde o portál pro potřeby široké veřejnosti, jehož hlavním
cílem je soustředit odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich
blízké.
Předpokládané cíle a očekávané výsledky semináře, k nimž patřilo přiblížení zásad programů
Elektronického zdravotnictví a Zdraví 2020, seznámení s možností, jak získat kvalitní zdravotní
informace v portálu NLK MedLike, naučit se kritickému vyhledávání a případně motivovat
knihovny ke spolupráci k podpoře zdravotní gramotnosti širší občanské veřejnosti byly
naplněny, což plně potvrdily ohlasy v hodnocení semináře, které účastníci vyplnili.
Výbor Klubu se sešel 11. června 2019 v Lékařské knihovně fakultní nemocnice Ostrava a
sejde se 10. 12. 2018 v NLK v Praze. Členové Klubu – zaměstnanci NLK se podílejí na
budování portálu MedLike NLK a konzultační a poradenské činnosti podporující aktivity
ostatních veřejných knihoven ČR v podpoře zdravotní gramotnosti občanů.
Informace a diskusní prostor
Informace pro členy klubu jsou zveřejňovány na:
http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven
a v elektronickém časopisu Lékařská knihovna.
Helena Bouzková
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Plán činnosti Klubu dětských knihoven 2020

1/2020 Setkání „mozkového trustu“ KDK v Národní knihovně v Praze
8/2020 (2 x)
27. 3. 2020 Noc s Andersenem – 20. ročník, očekává se milióntý účastník.
Registrace na http://www.nocsandersenem.cz/ již spuštěna. Tématem
200. výročí narození Boženy Němcové, půlkulatiny H. Ch. Andersena,
350. výročí úmrtí výročí J. Á. Komenského, 20. výročí českého
překladu a vydání Harryho Pottera aj.
Podána žádost o dotaci MK ČR přes SKIP.
14. 4. 2020 Valná hromada KDK v Liberci

15. – 16. 4. 2020 OKNA (O KNihovnických Aktivitách) – 9. řádný ročník, tentokrát
v Krajské vědecké knihovně v Liberci, na téma environmentální
výchova, pro děti 1. stupně ZŠ. Přihlášky soutěžících do konce roku,
přihlášky účastníků v únoru 2020. Součástí doprovodné odborné
semináře pro knihovníky. Podána žádost o dotaci MK ČR přes SKIP.

2. 6. 2020 Kde končí svět 2019/2020 – 12. ročník, téma „Labyrint světa,
Komenský a ráj knížek“ – příležitost prohloubit spolupráci knihovny
se školou, zdůraznit význam čtení pro vzdělávání. („S pomocí knih se
mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo
ani ve škole.“) Motivační text pro knihovny s nástinem možných
aktivit zaslán do konference Andersen a vyvěšen na webových
stránkách KDK (https://www.knihovnadobris.cz/kde-konci-svet/).
Slavnostní vyvrcholení s pasováním na rytíře řádu Krásného slova
plánováno na 2. června 2020 v Zrcadlové kapli Klementina. Podána
žádost o dotaci MK ČR přes SKIP.

6/7 2020 Kamarádka knihovna – vyhlášení 8. ročníku

Dále spolupráce na projektech:






Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář
S knížkou do života (Bookstart)
Anketa Dětský knihomol (dříve SUK – čteme všichni)
Čtenář roku
Knihovnická dílna – 24. ročník (Jičín – město pohádky)
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DEN pro dětskou knihu
Databanka (KJM)
Impulsy (KJM)
Čtení pomáhá
Škola naruby
Čtenářské pasy
Lovci perel

Stručná zpráva o činnosti
Klub dětských knihoven SKIP ČR v roce 2019
(pro výjezdní zasedání VV SKIP, předsedů odborných sekcí a klubů 24. 10. 2019 v Lounech)



V roce 2019 pracovalo v rámci KDK 12 regionálních klubek. Od 1. 1. 2019 došlo
k personální obměně - novou předsedkyní Klubka Karlovy Vary je Dana Šoupová z MěK
Sokolov (nahradila Bc. Kláru Rozsypalovou z MěK Loket).



Webové stránky KDK: http://www.knihovnadobris.cz/kdk-skip/.



Setkání „mozkového trustu“ KDK se uskutečnilo 2 x v Národní knihovně v Praze v úterý 22. 1. (15 úč. + 3 hosté) a v úterý 3. 9. (16 úč. + 2 hosté). Na programu jednání
byla zejména příprava a hodnocení celostátních projektů a aktivit z oblasti dětského
čtenářství.



Valná hromada KDK, která až dosud obvykle probíhala počátkem listopadu
v souvislosti s celostátním vzdělávacím seminářem pro pracovníky dětských oddělení
knihoven, se v roce 2019 neuskutečnila a ani neuskuteční – pro nízkou účast
v předchozích letech bylo rozhodnuto o trvalém přesunu valné hromady z konce roku
na jaro roku následujícího - bude vždy těsně předcházet přehlídce OKNA
(VH plánována na 14. 4. 2020 v Liberci).



Členové KDK využívali elektronické konference Andersen a Mozek.

Hlavní klubové projekty:


NOC S ANDERSENEM (http://www.nocsandersenem.cz)
19. ročník Noci s Andersenem proběhl 29. 3. 2019 v 21 zemích světa (v Čechách,
na Moravě, ve Slezsku, ale také na Slovensku či v Polsku, ve Slovinsku, v USA,
Chorvatsku, Německu, Saúdské Arábii, Turecku, Řecku, Švýcarsku, Itálii, Velké
Británii, na Novém Zélandu či na Maltě, v Austrálii, Francii, Bulharsku i Rakousku,
ve Španělsku a Portugalsku). Na 1 775 místech celkem nocovalo 98 853 dětí
a dospělých. Doporučená témata byla tentokrát dvě - „Andersen známý-neznámý“
s cílem připomenout Andersenovy u nás zcela neznámé pohádky (např. knihu Při
nejzazším moři) a „70. výročí nakladatelství Albatros“ (Slavíme s Albatrosem) s cílem
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připomenout dětem největší nakladatelství dětské knihy vč. některých jeho kmenových
autorů - např. Eduarda Petišku (1924), Františka Nepila (1929), Ester Starou (1969),
Marku Míkovou (1959), Jolantu Lyskovou (1939), Petra Síse (1949), Ondřeje Sekoru
(1899) aj. Pamětní pohlednici (70 tis. ks) vytvořilo a distribuovalo nakl. Albatros.
Audiotéka vydala tři „známé“ pohádky Princezna na hrášku, O Malence a Ošklivé káčátko.
Podrobněji na http://www.nocsandersenem.cz/ke-stazeni.html.



OKNA (O KNihovnických Aktivitách)
8. ročník celostátní soutěžní přehlídky zajímavých a originálních knihovnických besed
a pořadů s názvem OKNA (O KNihovnických Aktivitách) proběhl ve dnech 9. – 11. 4.
2019 v Městské knihovně Český Těšín a tentokrát byl zaměřen na žáky 2. stupně ZŠ,
na téma „Báje a pověsti“. V řadách diváků zasedlo 55 knihovnic či knihovníků z celé ČR.
Z kapacitních důvodů byla přehlídka situovaná do Čítárny a kavárny Avion (Hlavní
2061), která je jednou ze sedmi poboček knihovny a běžně funguje jako skutečná
kavárna s nabídkou periodik, kulturních akcí a drobného občerstvení. Prostor byl
účastníky zcela vyplněn, přesto (anebo právě proto) měla přehlídka příjemnou komorní
atmosféru. Programem provázela první den Zlata Houšková, druhý den Marika
Zadembská. Hlavním partnerem přehlídky bylo stejně jako v předchozích letech
nakladatelství Host v Brně, které věnovalo pro všechny soutěžící hodnotné knižní
odměny. Soutěžní programy byly rovnoměrně, vždy po třech, rozděleny do obou dnů a
zpravidla trvaly 60 minut. Během čtvrthodinových přestávek mezi pořady se porotci
snažili poskytnout rychlou zpětnou vazbu. Na rozdíl od loňského ročníku však kvůli
časové tísni nebylo možné dát ihned prostor také názorům diváků. Divácké hlasování,
jehož se zúčastnilo 51 lidí, potvrdilo, že ani jediný soutěžní program nezůstal úplně bez
odezvy. Diváckou cenu získaly podobně jako v roce 2017 Louny (25 hlasů=49 %),
za nimi následovaly Třinec (14 hlasů=27 %) a Jičín (5 hlasů=10 %). Hlavní cena
přehlídky byla udělena pořadu Kdo vstoupí do Valhally? (Bc. Simona Kubišová a Klára
Szturcová, Knihovna Třinec), Cena diváků pořadu Trójská válka (Jana Hrbková,
Městská knihovna Louny). Součástí přehlídky byly též doprovodné akce. Ve středu
odpoledne proběhly dva odborné vzdělávací programy – přednáška s diskusí Legendy,
které se nestaly (nad knihami Oko žraloka, Chvála oportunismu a Veliká novina o
hrozném mordu Šimona Abelese) v podání spisovatele a diplomata Marka Tomana
a praktický workshop Hrané čtení a knihoherci pod vedením Mgr. Mariky Zadembské
z Knihovny Třinec a Kateřiny Šildrové z Městské knihovny Český Těšín, pobočky
Havlíčkova (dvě lektorky s různým přístupem). V rámci společenského večera s rautem
v Čítárně a kavárně Avion absolvovali účastníci hudební vystoupení polské folklorní
skupiny. Fotografie z akce jsou dostupné na https://www.knihovnatesin.cz/foto/okna2019. Některé texty soutěžních besed na http://www.knihovnadobris.cz/kdk-skip/
(v záložce Projekty  OKNA) a v Databance https://knihovnici.kjm.cz/.



KAMARÁDKA KNIHOVNA (http://www.kamaradkaknihovna.cz/)
7. ročník celostátní soutěže o nejlepší veřejnou knihovnu pro děti „Kamarádka
knihovna“, která probíhá jako bienále, byl vyhlášen prostřednictvím konference
Andersen již 7. 6. 2018. Smyslem soutěže je motivovat knihovny k lepším službám a co
největší vstřícnosti k dětským uživatelům. Přihlášené knihovny byly stejně jako
v předchozích letech hodnoceny podle řady kritérií (počet vysvědčení vyplněných
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dětskými čtenáři, statistické ukazatele a výkony, kvalita webových stránek pro děti, akce
pro rodiny, spolupráce s jinými organizacemi, prostředí aj.). Oproti předchozímu
ročníku byla kritéria soutěže upravena, vypadlo sledování počtu stanic internetu, přibyla
Kvalita webových stránek knihovny pro děti (hlavní), Rozsah a úroveň elektronických
služeb dětem v r. 2018 (doplňkové). Generálním partnerem a sponzorem je od roku
2017 firma Ceiba, s. r. o. (zajišťuje auto pro porotu a věcné dary). Nad ročníkem přebral
záštitu ministr kultury doc. Mgr. Antonín Staněk, PhD. Přihlásilo se 55 knihoven, jedna
později ze soutěže odstoupila. Nejvíce přihlášených knihoven bylo z Moravskoslezského
kraje (7), dále ze Severočeského, Královéhradeckého a Zlínského kraje (po 5 úč.). Pro
nízký počet uchazečů bylo nutné zredukovat počet soutěžních kategorií na dvě –
knihovny v obcích do 15 tis. obyvatel a nad 15 tisíc obyvatel. Ve finále se spolu nakonec
utkalo 8 vybraných knihoven. Komise ve složení Mgr. Zlata Houšková, Lukáš Pajer
(Ceiba), Jana Hrbková (Městská knihovna Louny, knihovnice dětského oddělení,
zástupce vítěze soutěže 2017), Bc. Markéta Poživilová (Knihovna města Hradce Králové,
vedoucí dětského oddělení, metodička, zástupce vítěze soutěže 2017) a Mgr. Helena
Šlesingerová, MBA, objížděla finalisty ve dnech 24. 4. (Dobříš – Rožmitál pod Třemšínem
– Rokycany - Plzeň), 29. 4. (Vsetín – Zlín) a 3. 5. (Nová Paka – Jičín). Slavnostní vyhlášení
výsledků se uskutečnilo v úterý 4. června v Národní knihovně ČR v Praze. Titul
Kamarádka knihovna získala Městská knihovna Dobříš (do 15 tis. obyvatel)
a Masarykova veřejná knihovna Vsetín (nad 15 tis.). Vítězné knihovny obdržely kromě
diplomu věcné dary (stolní deskové hry a knihy) od společností Ceiba, Mindok,
TRITION a ALBI, knihovny na prvních místech navíc poukázku v hodnotě 15 000,- Kč
na věcné dary dle vlastního výběru. Slavnostnímu udílení titulu Kamarádka knihovna
předcházel křest letošní Knížky pro prvňáčka, tentokrát básnické sbírky spisovatele
Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz Kde se nosí krky (Triton, 2019) bez účasti
autorů.



KDE KONČÍ SVĚT
12. ročník projektu Kde končí svět? 2019-2020, který v posledních letech probíhá jako
bienále, byl prostřednictvím konference Andersen vyhlášen 2. 10. 2019. Jeho smyslem
je zastřešit stovky kulturně-vzdělávacích aktivit dětských oddělení veřejných knihoven,
prezentovat je jako celek a dodat jim váhy, kterou si právem zaslouží. Sdílet nápady mezi
knihovnami a vzájemně se inspirovat. Rozvíjet čtenářství u dětí tak, aby pocítily, že
v jejich místní knihovně svět nekončí, že malé je součástí velkého. Formy uplatněné
v projektu mohou být různé a formálně jsou děleny do čtyř kategorií – na oblast dětského
čtenářství, oblast tvůrčího psaní, oblast výtvarnou a oblast literárně-dramatickou.
Podstatným svorníkem každého ročníku je společné celostátní téma. První rok je vždy
věnován přímé práci s dětskými čtenáři v místech. Na jaře následujícího roku pak mohou
probíhat regionální přehlídky toho nejlepšího, co v rámci projektu v knihovnách vzniklo.
(Někdy se nepodaří regionální přehlídku uspořádat, ale to nevadí.) Projekt vždy vrcholí
slavnostním setkáním nejaktivnějších dětí s knihovníky, spisovateli a interprety
literárních děl, obvykle v Praze. Hlavním obsahem té slavnosti je pasování na rytíře řádu
Krásného slova. Pasováno bývá jedno vybrané dítě z každého regionu (celkem max. 15
dětí), jeden spisovatel knih pro děti, jeden interpret a jeden knihovník. Součástí bývá též
např. kulturní vystoupení, vzájemná výměna dárků mezi dětmi apod. U příležitosti
350. výročí úmrtí učitele národů Jana Amose Komenského má projekt tentokrát podtitul
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„Labyrint světa, Komenský a ráj knížek“, je příležitostí prohloubit spolupráci
knihovny se školou, zdůraznit význam čtení pro vzdělávání. („S pomocí knih se mnozí
stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“)
Motivační text pro knihovny s nástinem možných aktivit byl zaslán do konference
Andersen
a vyvěšen
na
webových
stránkách
KDK
(https://www.knihovnadobris.cz/kde-konci-svet/). Projekt bude probíhat dle obvyklého
harmonogramu. Slavnostní vyvrcholení s pasováním na rytíře řádu Krásného slova
je plánováno na 2. června 2020 v Zrcadlové kapli Klementina.

KDK v roce 2019 rovněž spolupracoval na projektech jiných garantů:













Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář
S knížkou do života (Bookstart)
Anketa Dětský knihomol (dříve SUK – čteme všichni)
Čtenář roku
Knihovnická dílna – 24. ročník (Jičín – město pohádky)
DEN pro dětskou knihu
Databanka (KJM)
Impulsy (KJM)
Čtení pomáhá
Škola naruby
Čtenářské pasy
Lovci perel

22. 10. 2019

Helena Šlesingerová
předsedkyně KDK SKIP ČR

Klub tvořivých knihovníků SKIP – průběžná zpráva o činnosti v roce 2019
Akce KTK i jednotlivých členů probíhají nejen v Praze, ale i v dalších městech a obcích ČR.
Zde jsou ty nejdůležitější, nejdříve akce pořádané v Praze:
Dílny origami probíhají průběžně pod vedením PhDr. Marcely Buřilové v Městské knihovně
v Praze. (Akce jsou pořádané ve spolupráci s Českou origami společností).
Velikonoční jarmark - 16.4.2019 v Klementinu – společná akce KTK SKIP a NK ČR
Malý tvořivec - Časopis pro děti v knihovnách– celorepubliková akce - dárek od tvořivých
knihovnic všem dětem, které chodí do knihovny. V r. 2019 vyšla dvě čísla – jaro 2019 a
podzim 2019. Časopis vychází elektronicky, knihovnice si jej mohou stáhnout z webu KTK a
množit dle potřeb knihovny na knihovní akce či jako dárky dětem.
V očekávání - Vánoční jarmark 2019. Termín záleží na PR oddělení NK ČR.
Aktivity členek KTK mimo Prahu:
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Městská knihovna Jihlava - letos opět pořádali Tvůrčí dílny. Na organizaci se podílí
členky KTK, především p. Magdaléna Kupková. V průběhu října pořádali akci „Naprosto
moderní aneb vo co de?“ - vytvářeli koláže, které mají inspirovat účastníky k tvorbě
dadaistické básně.
KZMP Postoloprty - paní Blanka Myslikovjanová pořádá tvořivé dílny
Místní knihovna Babice (Uherskohradišťsko) - paní Ivana Bičanová - založila Klub
tvořivých rukou při Místní knihovně Babice, pořádají opět dílničky podle ročních období a
svátků. Probíhají kurzy šití a drátování.
Nosné téma pro r. 2020:
Přehlídka skřítků a maskotů knihoven. (Inspirace přišla od p. Bičanové)
Jarní workshop – ruční výroba knížky či jiné věci z papíru… různé techniky práce
Sestavila Alena Volková Balvínová
předsedkyně KTK

23.10.2019

Plán Sekce veřejných knihoven SKIP na rok 2020
1) Knihovnická dílna/ Praha - duben nebo květen 2020/ žádost o grant
2) Seminář „Co venkovské knihovny umějí a mohou“/ Holasovice 17. – 19.9.2020/
žádost o grant
3) Workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven /Písek 21.22.10.2020/žádost o grant
4) Konference o dobrovolnictví/ Karlovy Vary podzim 2020/ program v přípravě/žádost
o grant
5) Jednání členů sekce – 2x ročně
Skupina pro komunitní aktivity:


téma výročí J.A. Komenského, z čímž souvisí možnost více propojit celý rok
se školstvím (třeba nejlepší čtenář žák, student, učitel) pak i třeba všechny
další aktivit by se mohly více navázat na školu a odkaz Komenského
 v rámci Lokálky se tedy zaměřit se na regionální školství, historii atd
 pokračovat v mapování komunitních knihoven
 doporučení pokračovat v soutěžích Knihovna roku, Biblioweb a Mark bych
pokračovala
Skupina pro obecní knihovny:





pokračovat a prohlubovat spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova na
celostátní a především regionální úrovni
pravidelně se účastnit schůzek SPOV na celostátní a regionální úrovni
zajistit členy hodnotitelských komisí soutěže Vesnice roku z řad knihovníků
průběžně propagovat dobrou činnost knihoven prostřednictvím akcí SPOV
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hledat nové formy spolupráce obou spolků (SPOV a SKIP), především na regionální
úrovni - tento úkol je trvalý
 pokračovat v propagaci dobré činnosti „venkovských knihoven“ v odborných a
regionálních časopisech – každý člen týmu zajistí v průběhu roku nejméně jeden
článek ze svého regionu
Skupina pro dobrovolnictví





nastavení parametrů práce skupiny
mapování zájemců o práci ve skupině
příprava konference o dobrovolnictví
příklady dobré praxe

Sekce Knihovníci – trenéři paměti
Priorita pro rok 2020:
Zaměřit se na vyškolení nových trenérů paměti z řad knihovníků. Hledat podporu jak u ředitelů
knihoven, tak u zřizovatelů a dostat tak trénování paměti do co nejvíce knihoven v ČR. Tím zvýšíme
povědomí o trénování paměti jako o účinné prevenci Alzheimerovy nemoci a zároveň ukážeme velký
přínos trénování paměti pro všechny generace (od dětí až po seniory). Toto vychází z Programového
prohlášení na období 2019 – 2022, bod č. 2 - Podporovat vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity
knihoven, rozvíjet čtenářskou, informační, mediální a digitální gramotnost
https://skip-treneri-pameti.webnode.cz/news/informace-pro-knihovny-kde-jeste-nepusobi-trenerpameti/
První pololetí:
K 30. 6. 2019 má sekce 65 členů, z toho 46 aktivních. Od ledna 2019 do naší sekce přibyly 3 nových
knihovnice - trenérky paměti. V prvním pololetí 2019 jsme uspořádali celkem 675 (srov. 1. pololetí
2018 – 646) akcí, kterých se zúčastnilo 10 249 (8 158) osob, z toho 7 035 (4 981) seniorů.
Z celkového počtu připadá 1 353 (1418) účastníků na 76 (74) akcí pořádaných v rámci březnové
celostátní akce Národní týden trénování paměti 2019, do které se zapojilo 38 (39) členů sekce.
V 1. pololetí proběhlo 156 (159) akcí mimo knihovnu (ústavy sociální péče, školy), kterých se
zúčastnilo 2 753 (2 470) osob. Je potěšující, že knihovníci začínají být stále více vnímáni jako důležití
partneři v oblasti celoživotního neformálního vzdělávání.
Ve dnech 29. a 30. dubna 2019 se za podpory MK ČR a SKIP ČR konala v Knihovně Třinec tradiční
Dílna trenérů paměti. Setkalo se tu celkem 51 trenérů paměti včetně kolegyň ze Slovenska, z toho 25
členů sekce.
V rámci oslav 100. výročí prvního knihovního zákona tak byla Dílna zaměřená na mezinárodní
spolupráci českých a slovenských trenérů paměti a na výměnu praktických zkušeností z vedení kurzů
trénování paměti v knihovnách obou zemí. Další Dílna se bude konat v dubnu 2020 v Severočeské
vědecké knihovně v Ústí nad Labem.
Druhé pololetí a rok 2020:
NTTP – jako každý rok se většina našich členů aktivně zúčastní Národního týdne trénování paměti –
16. – 22. 3. 2020. Cílem NTTP je dostat trénování paměti do povědomí široké veřejnosti jako efektivní
nástroj proti stárnutí a to pro všechny věkové skupiny.
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Hrátky s pamětí – česko–slovenský seminář pro knihovníky – trenéry paměti – taktéž tradiční
záležitost, které všichni říkáme Dílna. Seminář je dvoudenní, první den jsou na programu odborné
přednášky a druhý den příklady dobré praxe samotných účastníků. Dílna je velice kreativní a
inspirativní seminář, koná se v různých knihovnách ČR, střídáme vždy Čechy a Moravu. V roce 2020
zavítáme do Ústí nad Labem v termínu 27. – 28. 4.
Kurzy pořádané Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze:
22. – 24. 11. 2019 – To nejlepší od trenérů paměti
16. 21. 1. 2020 – Kurz pro certifikované trenéry paměti I. – základní kurz pro zájemce o vedení kurzů
trénování paměti. Účastníci obdrží certifikát a mohou samostatně vést kurzy trénování paměti pro
veřejnost. První stupeň z celkem třístupňového vzdělávání.
18. 4. 2020 – Seminář pro uživatele mozku
19. 4. 2020 – Využití jazykových a deskových her při trénování paměti
21. - 22. 11. 2020 - Nadstavbový kurz trenérských dovedností
Všechny výše uvedené akce včetně NTTP a Dílny jsou ohodnoceny kredity. Kontinuální vzdělávání v
oboru je koncipováno jako 3 roční cykly seminářů. Předepsaný počet kreditů získaných v tříletém
období platnosti certifikátu účastí na seminářích kontinuálního vzdělávání v oboru je 12 kreditů. Počet
kreditů je evidován jako jeden z povinných údajů v seznamu členů ČSTPMJ.
Dáša Maroszová – vedoucí sekce

Termíny jednání PVV v 1. pol. roku 2020:
 20.2.
 19.3.
 30.4.
 21.5.
 11.6. vždy v kanceláři V. Richtera
VV SKIP
 16.1., Praha, Národní knihovna, učebna č. 145
24.10.2019
Zapsala: B. Štěpánová
Schválil: V. Richter
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ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ DOZORČÍ KOMISE SKIP
Termín jednání:

24. 10. 2019, 18:00 - 19:00 hod

Místo jednání:

Louny, výjezdní zasedání VV SKIP + DK VV SKIP

Přítomni:

Daniela Divínová, Věra Krajíčková, Michal Záviška, Magdalena
Hluštíková, Dana Petrýdesová

Omluveni:

Kateřina

Smílková,

Jitka

Štiborová,

Marcela

Hladíková,

Jana

Kalousková, Marie Mudrová

Program:

1. Práva a povinnosti DK VV SKIP
2. Různé

Ad 1.
Přítomní členové DK VV SKIP probrali hlavní dokumenty SKIP, které jsou zároveň zveřejněny
na webu SKIP – www.skipcr.cz, konkrétně Stanovy SKIP, Jednací řád SKIP a Finanční řád
SKIP.
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DK VV SKIP poukazuje na neaktuálnost uváděných dokumentů – tj. zveřejněný Jednací řád
SKIP i Finanční řád SKIP je z roku 1998, není zveřejněn aktuálně schválený VV SKIP ze dne
21. 02. 2019.
DK VV SKIP proto žádá předsedu SKIP o okamžitou nápravu.

DK VV SKIP se dále dohodla, že provede novou revizi relevantnosti a srozumitelnosti obou
dokumentů – v termínu do 11. 12. 2019 (jednání PVV SKIP). Do tohoto data předloží PVV
SKIP případné návrhy nových úprav.

Ad 2.
1.
DK VV SKIP provede revizi Pravidel pro hospodaření s finančními prostředky
a majetkem SKIP ČR, která DK VV SKIP předložila pí Kvasničková. Po této revizi
a odsouhlasení Pravidel všemi členy DK VV SKIP, rozešle pí Kvasničková tato Pravidla všem
hospodářkám jednotlivých regionálních organizací SKIP jako závaznou interní směrnici.
DK VV SKIP předloží aktuálně revidovanou a komisí odsouhlasenou
ke schválení PVV SKIP dne 13. 11. 2019 – k odsouhlasení PVV SKIP.

verzi

DK VV SKIP doporučuje předsedovi SKIP zvážit zveřejnění těchto Pravidel na webu SKIP
v oddílu „Směrnice“.

2.
DK VV SKIP probrala termíny (únor 2020) a obsahovou náplň provedení kontroly hospodaření
a uzavřeného účetnictví za rok 2019. Kontrola proběhne v NKP Praha za účasti členů DK VV
SKIP a pí Kvasničkové. Přesný termín provedení kontroly hospodaření bude dohodnut v lednu
2019.

Zapsala: D. Divínová, dne 29. 10. 2019

Příloha č. 1
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Přehled financí na VH Praha 2019
Zajištění nákladů na valnou hromadu
financování
Vložné
Dotace MK
Prostředky VV SKIP
Sponzorské dary
barter
CELKEM

Náklady
seminář:
lektoři
tlumočení
nájemné
moderátor Pokorný Český rozhlas
překladatelé
valná hromada
květiny
materiál
občerstvení na konferenci
dort
organizační zajištění
organizační zajištění
diplomy
kapka
hudebníci na VH
hudebníci na raut
ubytování oceněných
moderátorka večera
fotodokumentace
raut
zahraniční hosté
ubytování zahraniční hosté
NÁJEMNÉ BARTER

Náklady celkem

rozpočet
103 000
149 100
38 323
146 000
72 600
509 023,00 Kč
náklady SKIP
na VH

VH
sponzoři

vložné

dotace

8 500
19 360
127 383
15 000
4 000
1 500
290
3 120
2 000

3 511

707
71 293

8 500
26 600

3 500

4 750
13 200
1 500
6 000
2 574
2 000
2 000
1 389

76 992
30 397

357

146 000

149 100

8 500
19 360
127 383
15 000
4 000
1 500
4 508
71 293
3 120
14 000
26 600
4 750
13 200
1 500
6 000
2 574
2 000
2 000
78 381
30 754
72 600

72 600

110 923

celkové
náklady

103 000

509 023

Z účastnických poplatků bylo vybráno 103 000 Kč a bylo uhrazeno občerstvení na konferenci, moderátor a překladatelka
a lektoři.
Dotace uhradila částku 149 100 Kč - nájemné, fotodokumentace a tlumočení.
Ze sponzorských darů byl uhrazen raut ,ubytování zahraniičních hostů a část organizačního zajištění.
Náklady na valnou hromadu byly hrazeny z prostředků SKIP ve výši 38323 Kč.
Náklady na část nájemného byly hrazeny BARTEREM.

Příloha č. 2

Rozpočet 2019 a skutečnost k 1.8.2019
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Příjmy
Daněné příjmy celkem
prodej publikací

účet
celkem

rozpočet
2019
200 000,00
Kč

skutečnost
463 450,00 Kč

601

účastnické poplatky na akce SKIP

60200

9 800 Kč

Co venkovské knihovny ...
Architektura
Reklama na akcích SKIP

60201

72 850 Kč

60202

103 000 Kč

60203

228 600 Kč

BOOKSTART

60204

akce SKIP

60205

Nedaněné příjmy

celkem

200 000 Kč
49 200 Kč
1 020 060
Kč

úrok ČSS

644

60 Kč

1 628 116 Kč
56 Kč

dary BOOKSTART, Knížka pro prvňáčka, výhra

682

150 000 Kč

100 000 Kč

členské příspěvky

684

870 000 Kč

753 060 Kč

dotace MK

69100

dotace

69101

Příjmy celkem

Nezbytně nutné náklady VV SKIP
členské příspěvky IFLA a EBLIDA
členské příspěvky jiným organizacím
Unie zaměstnavatelských svazů, AIVF, Asociace muzeí a
galerií
Česká sekce IBBY
Doména, weby a Internet SKIP

účet
549

775 000 Kč
1 220 060
Kč

2 091 566 Kč

rozpočet
2019
65 000 Kč

skutečnost
64 387 Kč
55 500 Kč

549

60 000 Kč

518

60 000 Kč

27 553 Kč

poplatky bance

51804

3 000 Kč

3 088 Kč

dań z úroků

59130

20 Kč

11 Kč

518

7 000 Kč

518a 521

201 000 Kč

518

2 500 Kč

nájem NK ČR
služby spojené s provozem sekretariátu
SW účetnictví
Nezbytně nutné náklady VV SKIP

398 520 Kč

117 420 Kč
267 959 Kč

Ostatní náklady VV SKIP
cestovné a ubytování - výjezdní zasedání VV SKIP a

51230

cestovné stáž, Matušík

51830

cena MARK

11 000 Kč

dary (květinové dary)

51310
51310

materiál

50130

5 000 Kč

občerstvení (jednání a akce sekcí a klubů SKIP a VV
SKIP)

51300

poštovné
provozní režie (školení ,právník, odborná literatura,banner,
zápočet)

518
518

30 000 Kč

36 349 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč
540 Kč

95 Kč

20 000 Kč

4 998 Kč
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Ostatní náklady VV SKIP

celkem

76 540 Kč

41 442 Kč

518
51833 a
521
51833 a
521

36 000 Kč

25 750 Kč

35 000 Kč

152 Kč

60 000 Kč

60 000 Kč

celkem 131 000 Kč

60 152 Kč

Přehled tisku publikací, plakátů, pohlednic
plakáty
Bulletin - tisk a grafika, distribuce mimo dotaci
Knížka pro prvňáčka - autorské honoráře,výroční
zpráva

Náklady na tisk
Navýšení dotace a akce SKIP hrazené z VV SKIP
BOOKSTART - tašky,knížka - dar a SKIP
Biblioweb
Městská knihovna soutěž

51830
521 a
51310

60 000 Kč

51310

30 000 Kč

25 000 Kč

IMPULSY

10 000 Kč

Kamarádka knihovna - SW a tisk vysvědčení

20 000 Kč

Goethe Institut
IFLA
Kulaté stoly
Noc s Andrsenem
Kde končí svět
Valná hromada
navýšení projektů
Náklady hrazené na akce a navýšení dotace
Náklady VV SKIP

513 a
521

0 Kč
70 000 Kč

521 a
513

15 000 Kč
75 000 Kč

75 000 Kč

0 Kč
264 000 Kč

110 923 Kč

45 000 Kč

197 178 Kč

celkem 614 000 Kč
1 220 060
celkem
Kč

408 101 Kč

501,513

777 654 Kč
510 662 Kč

dotace
daňové náklady

Celkové náklady

25 000 Kč

176 447 Kč

celkem

1 220 060
1 464 763 Kč
Kč

Hospodářský výsledek

Zpracovala: A. Kvasničková
Schváleno VV SKIP 21.2.2019

Příloha č. 3

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ DOZORČÍ KOMISE SKIP

0 Kč

626 804 Kč
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Termín jednání:

21. 08. 2019, 13:30 - 14:00 hod

Místo jednání:

NKP, kancelář předsedy SKIP - Mgr. Romana Giebische

Přítomni:

Daniela Divínová, Marcela Hladíková, Jana Kalousková,
Věra Krajíčková, Kateřina Smílková, Jitka Štiborová,
Michal Záviška

Omluveni:

Magdalena Hluštíková, Marie Mudrová, Dana Petrýdesová

Program:

1. Volba předsedy / předsedkyně DK SKIP
2. Různé

Ad 1.
Přítomní členové nově zvolené DK SKIP na 10. VH SKIP probrali všechny okolnosti volby
předsedy či předsedkyně v souvislosti s návrhy vzešlými z elektronické komunikace v rámci
uzavřené skupiny členů DK SKIP.
Volilo se z následujících návrhů:
- Marcela Hladíková
- Dana Petrýdesová
- Michal Záviška
- Daniela Divínová
Po vzájemné dohodě přítomných členů byla jednohlasně (7 přítomnými hlasy z celkových
možných
10
hlasů)
zvolena
předsedkyní
Daniela
Divínová
s tím,
že
po roce předsednictví DK SKIP (tj. nejpozději v 09/2020) bude vyhodnoceno toto jednoroční
funkční období a případně volena nová předsedkyně či předseda DK SKIP.
Předsedkyně DK SKIP bude zvána na všechna jednání předsednictva VV SKIP.

Ad 2.
Druhé jednání DK SKIP bude předsedkyní DK SKIP svoláno v období výjezdního zasedání VV
SKIP a DK SKIP (předběžně stanovený termín 24. - 25. 10. 2019 v Lounech).
Na tomto jednání budou připomenuty a projednány povinnosti a práva členů DK SKIP ve
smyslu Stanov SKIP, Jednacího řádu SKIP, Finančního řádu SKIP, Programového prohlášení
a rovněž způsob kontrolní a dozorčí činnosti komise (hospodaření, rozpočetnictví, metodika,
termíny kontrol, součinnost s dozorčími komisemi regionů apod.).
Předsedkyně SKIP ve spolupráci s hospodářkou SKIP p. Kvasničkovou na toto druhé jednání
připraví harmonogram pravidelných kontrol hospodaření Dozorčí komisí SKIP.
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Zapsala: D. Divínová, dne 26. 08. 2019

