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Zápis ze 7. jednání regionálního výboru SKIP 

konaného dne 7. 3. 2023 v KMP 

Přítomny: Faitová, Frančíková, Hendrychová, Kotroušová, Kožíšek Ouřadová, Martínková, 
Nováková, Polívková, Primusová, Pfeiferová, Zárubová 

Omluveny: Brožová, Krausová, Myslíková, Petrovičová, Šťastná 

 

Hendrychová: 

• Zahraniční zájezd do Drážďan – termín 21. – 22. 4. 2023 
Přihlášeno je 44 účastníků + řidič BUS, průvodce – 46 míst k ubytování 
Potvrzena objednávka dopravy, objednávka ubytování – bude odeslána úhrada  
Do 22. 3. budeme znát výsledek dotačního řízení Česko-německého fondu 
budoucnosti, kde jsme zažádali o dotaci na akci. V případě získání dotace, bude 
určena konečná výše účastnického poplatku a všichni dostanou e-mailovou výzvu 
k úhradě platby.  
Autodopravce bude vyjíždět z Klatov – možný nástup v 5:30 hod – bude ještě 
upřesněno místo nástupu (dle doporučení kol. Frančíkové) 

• Svět knihy Praha 2023 – plánovaný společný zájezd 11. května 
Provedena objednávka dopravy u ČSAD – po potvrzení objednávky bude odeslána 
pozvánka  

• Literární Šumava 2023 – Domažlice do třetice. Termín 18. – 20. 5. 2023.  
Podána žádost do dotačního programu Knihovna 21. století, následně po vyhlášení 
výsledků dotačního programu bude stanovena výše účastnického poplatku 
Ubytování pro 40 osob zajištěno: Sokolský dům (https://www.sokolskydum.cz/), včetně 
snídaní a 20. 5. oběd – v předstihu účastníci obdrží rozpis nabízených jídel pro vlastní 
výběr 
Pro účastníky, kteří plánují dopravu osobními vozidly, bude domluvena možnost 
parkování na Sokolišti – v blízkosti ubytovacího zařízení je možnost parkování velmi 
omezená – bude součástí pozvánky  

• Podrobný program s časovou dotací je připraven – bude součástí pozvánky 
 
Informace z jednání VV SKIP 

- Probíhá proces aktualizace členské základny. Před podpisem je nová smlouva mezi 
NK ČR a SKIP – poskytování prostor a další logistika 

- Práce hospodáře RO SKIP – rozprava o finančním ohodnocení externích pracovníků, 
kteří zajišťují ekonomickou agendu RO – bude vypracována srovnávací tabulka 
z informací z krajů – možnost posouzení výše odměny – spolupráce s kol. A. 
Kvasničkovou.  

- Probíhají práce na zajištění projektů VV na podporu vzdělávání knihovnické veřejnosti 
- Podpora partnerství českých a německých knihoven – projekt SDRUK – spolupráce  
- Knížka pro prvňáčka – zvýšená cena 25 Kč za titul neodradila od účasti – zapojeno 

více jak 600 škol 
- Výzva od L. Jansové – hledá se zájemce o tvorbu příspěvků o činnosti RO SKIP do 

Bulletinu SKIP  

 

Různé 

- Březen měsíc čtenářů – anketa Čtenář roku: do ankety se zapojily pouze 2 knihovny 
– KMP a MK Rokycany  

https://www.sokolskydum.cz/
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Kotroušová 

- Zpracován první pilotní medailónek regionálních autorů K. Pešťáka a Z. Rampichové, 
vystaven na Youtube kanálu SKIP: https://www.youtube.com/@skipplzensky.  

Kožíšek Ouřadová 

- Pro tvorbu dalších videí by bylo dobré zvážit formu finanční odměny pro aktéry.  
RV souhlasí s finančním ohodnocením účastníků – lektorská činnost – DPP – výš 
úhrady 1 500 Kč (po zdanění k výplatě 1 275 Kč) 

Hendrychová 

- Cena MARK – Výzva pro knihovny plzeňského regionu: vytipujte mezi svými 
mladými pracovníky kandidáty na ocenění! Pošlete na RV SKIP své návrhy. 

 

Nováková 

- Informace: Předsednictvo VV SKIP pro rok 2023 vyhlásilo výzvu k podání žádostí o 

financování projektů pro institucionální i individuální členy SKIP a pro regionální a 

odborné orgány SKIP.  

Max. výše pro institucionální členy – 20 000 Kč, pro individuální členy 5 000 Kč. 

Možno čerpat např. oceňování MARK, studijní stáže, ceny do projektů SKIP… 

Více na https://www.skipcr.cz/clenstvi/financovani-projektu-skip  

- O individuální členství ve SKIP požádaly:  

Kučerová Václava – Knihovna města Plzně 

Marková Věra – Knihovna města Plzně 

Přijetí nových členů bylo členy RV jednomyslně schváleno. 

- Úhradu členských příspěvků na rok 2023 je možné provádět bankovním převodem 

na účet RO SKIP. Pro platbu použijte č. ú.: 722270379/0800, do zprávy pro 

příjemce uveďte své jméno pro jednoznačnou identifikaci odesílajícího.  

- Výše členského příspěvku u individuálního člena zůstává stejná: pracující: 400,00 Kč; 

studenti, senioři, členové SKIP na rodičovské dovolené: 200,00Kč 

 

 

Příští setkání RV se uskuteční 9. 5. 2023 

 v poradní místnosti KMP 

https://www.youtube.com/@skipplzensky
https://www.skipcr.cz/clenstvi/financovani-projektu-skip

