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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje  

2. listopadu 2016 v pobočce KMO, Ostrava-Svinov 
 
Přítomni: Zuzana Bornová, Zdeňka Daňková, Lenka Prucková, Dana Nalepová, Miroslava 
Sabelová, Lenka Žmolíková, Markéta Beyerová, Pavel Cimbálník, Hana Haltmarová, Pavlína 
Kijová, Marie Šedá, Miroslava Střelcová, Jana Galášová, 
 

Omluveni: Marika Zadembská, Renáta Domoráková, Lenka Fišrová 
 
PROGRAM: 
1) zahájení, kontrola zápisu 

2) aktuální stav členské základny 

3) připravované akce – Den knihovníků, projekty VV SKIP (aktuální stav) 
4) příprava vyhlášení projektů SKIP10 
5) podklady ke zprávě o činnosti za r. 2016, informace o hospodaření,            
    podklady pro tvorbu rozpočtu 2017 
6) zprávy z VV SKIP 
7) různé 
 
Ad 1)  

Zasedání RV SKIP10 zahájila a všechny přivítala předsedkyně SKIP10 Zuzana 
Bornová. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání. 

 

Ad 2)  
      Stav členské základny: 

a) Novou přihlášku podaly k institucionálnímu členství MK Mikulovice a ObK 
Kozlovice. Obě knihovny byly jednomyslně přijaty do SKIPu. (ObK Kozlovice 
elektronickým hlasováním v září.) 

b) Kontrola stavu členských příspěvků, po několika výzvách někteří neuhradili, ke 
konci roku 2016 jim bude ukončeno členství ve SKIPu: 
Marie Oulehlová – ukončit členství (zdravotní důvody) 
Miloš Richter – ukončit členství (odešel mimo obor) 
Olga Chmelíčková – MD – pokud do 30. 11. nezaplatí, ukončit členství 

   
Ad 3) 

a) Příprava Dne knihovníků v Přerově 30. 11. 2016. Den knihovníků se uskuteční 
v klubu Teplo, prezence od 9,00. Občerstvení na osobu ve výši 150,- Kč, limit na 
akci 11 000,- Kč. Program a organizační záležitosti budou upřesněny na 
pozvánce. Přihlášky - uzávěrka 14.11. (Ani opakovaný mail účast příliš nezvýšil. 
V pátek 4. 11. případně poslat mailem další výzvu   
Pozvánka: http://www.skip10.cz/2016/09/29/setkani-knihovniku-
moravskoslezskeho-a-olomouckeho-kraje 
 

b) Projekty pro VV SKIP: 
  - Seminář o literatuře pro děti v Přerově – 6. ročník:  

  - jarní a podzimní Klubko, Čtením a psaním ke kritickému myšlení 
Oba projekty byly podány jak elektronicky tak doporučeně na VV SKIP.  
 
Ad 4) 

a) Vyúčtování projektů SKIP10 2016  

http://skip.nkp.cz/
http://www.skip10.cz/2016/09/29/setkani-knihovniku-moravskoslezskeho-a-olomouckeho-kraje
http://www.skip10.cz/2016/09/29/setkani-knihovniku-moravskoslezskeho-a-olomouckeho-kraje


 

 2 

– vyúčtování poslaly Bohuňovice, Všechovice, Třanovice, Klimkovice, Potštát. 
Chybí Bílovec a Hustopeče 

b) Projekty SKIP10 na rok 2017 – uzávěrka 30. 11. 
Podmínky upřesní a knihovnám v konferenci SKIPu10 rozešle M. Střelcová 
Částka vyčleněna v rozpočtu SKIP10 v roce 2017 pro projekty SKIP10 – 10.000,- Kč. 
(V případě většího počtu kvalitních projektů je možné částku navýšit.) 

 
 
Ad 5) 

- jako podklady ke zprávě za rok 2016 budou použity materiály, které jednotliví 
členové zpracovali průběžně během roku. Předběžný výsledek hospodaření SKIP1 
za rok 2016 – plus 60.000,- Kč 
- jednomyslně schválena roční odměna pro hospodářku SKIP10 – 4.000,- Kč 
 

Ad 6) Buletin SKIP – rozhoduje se, zda bude vůbec vycházet, zda pouze elektronicky 
 
Ad 7) 

a) Happening 2017 – Ostrava – jestli vůbec bude. Vsetínský byl úžasný, ale málo 
účastníků 

b) Setkání metodiků 2017 – Olomouc – duben – schváleno 8.000,- do rozpočtu 
SKIP10 na odměny lektorům  

c) Druhý banner SKIP10 – zhotovit z prostředků SKIP10 
d) L. Prucková informovala o zájezdu SKIP do holandských knihoven 

 

 

Příští zasedání RV SKIP10: únor, Univerzitní knihovna Opava, datum bude upřesněno 

Další plánovaná zasedání (předběžně)  duben – N. Jičín 
      červen – Mohelnice 
      září - Bruntál  
 
 
Zapsala: Dana Nalepová  
  
Ověřila: Zuzana Bornová 

http://skip.nkp.cz/

