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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje  

7. února 2017 v Opavě 
 
Přítomni: Zuzana Bornová, Lenka Prucková, Renáta Domoráková, Dana Nalepová, 
Miroslava Sabelová, Lenka Žmolíková, Markéta Beyerová, Hana Haltmarová, Pavlína Kijová, 
Marie Šedá, Miroslava Střelcová, Jana Galášová, Lenka Fišrová 
 

Omluveni: Marika Zadembská, Zdeňka Daňková, Pavel Cimbálník 
 
J.h.: Zuzana Valentová, hospodářka SKIP10 
 
PROGRAM: 
 

1) kontrola zápisu 
2) hospodaření za rok 2016 
3) stav členské základny k 31. 12. 2016, schválení nových členů 
4) kalendárium akcí na rok 2017 
5) granty SKIP10 na rok 2017, hodnocení 
6) zprávy z VV SKIP, různé 
7) prohlídka Univerzitní knihovny Slezské univerzity 

 
Ad 1)  

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

 

Ad 2)  
      Hospodaření za rok 2016 

Informaci o hospodaření SKIP10 podala p. Valentová, hospodářka SKIP10.  
Příjmy, (zůstatek v pokladně a na účtu, členské příspěvky, granty a účastnické 
poplatky), činily celkem 293 974 Kč.  
Výdaje, (odvody čl. přísp., náklady na akce a projekty, RVH, Den knihovníků apod.), 
dosáhly částky 281 955 Kč. Zůstatek prostředků je tedy 12019 Kč.  
Tento zůstatek je předběžný. Ještě není zpracovaná metodika, podle které se bude 
tvořit tzv. rezervní fond. Čeká se na vyjádření kompetentních orgánů VV SKIP. 
Podrobná tabulka k hospodaření v příloze. 
Nový rozpočet SKIP na rok 2017 bude připraven na zasedání RV v dubnu.  
 

Ad 3) 
Stav členské základny: 
a) Novou přihlášku podaly k institucionálnímu členství Obecní knihovna Bystročice, 

Obecní knihovna Rapotín a Obec Sedlnice – KIC Sněženka- Knihovna Josefa von 
Eichendorffa. O každé knihovně bylo hlasováno zvlášť a jednomyslně byly přijaty 
do SKIPu. (Přihlášku podala také ZŠ Sluneční ze Šumperka. Bylo doporučeno, 
aby se dle stanov přihlásila znovu, jako knihovna při ZŠ a v tomto smyslu bude     
Z. Bornová zájemce o inst. členství informovat.) 

b) Přihlášky individuálních členů: Blanka Smyčková, senior, Havířov, Růžena 
Hulenová, KMO - Ostrava - Mar. Hory, René Losman, MěK Nový Jičín. O nových 
přihlášených bylo hlasováno jednotlivě, všichni byli přijati. 

c) Stav členské základny k 31. 12. 2016: 93 individuálních členů, 116 istitucionálních 
členů 

 

http://skip.nkp.cz/
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Ad 4) 
 Kalendárium 2017 

 15. 2. Jarní setkání klubka – Městská knihovna Vítkov,  
téma Inkluze – děti se specifickými vzdělávacími potřebami 

 6. 3. Seminář pro začátečníky - Ochutnávka programu: Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení pro knihovníky, knihovna Třinec 

 7. - 8. 3. Rozšiřující kurz RWCT pro pokročilé, knihovna Třinec 
http://www.knihovnatrinec.cz/akce/kriticke-mysleni/ 

 12. -13. 4. Sedlčany OKNA - O knihovnických aktivitách,  
téma je určeno pro 2. stupeň  ZŠ a zní: „pravé hrdinství není v rukou, ale v srdci a 
v hlavě“ 

 15. -16. 11. Podzimní setkání klubka - kurz Storytellingu ve spolupráci s 
organizací Storytelling, o.s., která připraví speciální 7hodinový kurz pro 
knihovníky ve dvou bězích 

 29. 11. 2017 Den knihovníků – MS kraj, místo bude upřesněno 
 Setkání knihovníků seniorů – regionální proběhne v září-říjnu, OL kraj, ísto bude 

upřesněno, celostátní setkání 20. – 22. 6. v Liberci 

   

Ad 5) 
Granty SKIP10 
Mirka Střelcová obdržela ve stanoveném termínu 9 žádostí o dotace na projekty 
z prostředků SKIP10.  
O dotace požádaly knihovny Bílovec, Dobroslavice, Hnojník, Hustopeče n. B., 
Frenštát p. R. Fulnek, Klimkovice, Potštát a Raškovice.  
Po debatě o kvalitě projektů se většina členů výboru přiklonila k názoru, že 
v projektech má být kladen důraz na četbu, knihu, podporu čtenářství, měla by být 
rozvíjena čtenářská gramotnost. A až v druhém plánu by mohly být projekty doplněny 
dalšími aktivitami, např. výtvarnými dílnami, výlety apod.  
Z těchto důvodů obdržely dotaci pouze tři žádající knihovny, a to Klimkovice, 
Hnojník a Dobroslavice, které splnily podmínky projektu a obdrží plnou částku. 
Ostatním žádajícím knihovnám bude ve zdůvodnění doporučeno zaměřit se napříště 
na knihu a čtení jako takové.  
Částka na granty SKIP10 za rok 2017 činí celkem 6900,- Kč. 

 
Ad 6) 
 Zprávy z VV, různé 

Celostátní akce - Březen-Měsíc čtenářů, Už jsem čtenář- Knížka pro prvňáčka, Noc 
s Andersenem, Týden knihoven a další na přehledu  
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/ 
VV SKIP zapracoval změny do jednacího řádu podle stanov SKIP 
- další podrobné informace v zápisech  
http://www.skipcr.cz/co-je-skip/zapisy-z-jednani-pvv-skip 
 

Ad 7) 
Po ukončení jednání RV SKIP jsme individuálně navštívili novou budovu Univerzitní 
knihovny Slezské univerzity v Opavě. 

 
Příští jednání RV SKIP:  
11.4. 2017 v Novém Jičíně 
 
Zapsala Lenka Fišrová, ověřila Zuzana Bornová 
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