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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje  

11. dubna 2017 v Novém Jičíně 
 
Přítomni: Zuzana Bornová, Lenka Prucková, Renáta Domoráková, Dana Nalepová, 
Miroslava Sabelová, Lenka Žmolíková, Markéta Beyerová, Hana Haltmarová, Pavlína Kijová, 
Marie Šedá, Zdeňka Daňková, Lenka Fišrová 
 

Omluveni: Marika Zadembská, Miroslava Střelcová, Pavel Cimbálník, Jana Galášová 
 
 
PROGRAM: 
 

1) Zahájení, kontrola zápisu 
2) stav členské základny, nové přihlášky, čl. příspěvky 
3) informace o Klubku 
4) informace o akcích, rozpočet 
5) zprávy z VV SKIP, různé, diskuse 

 
Ad 1)  

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

 

Ad 2) 
Členská základna-přihlášky: 
a) Novou přihlášku podala k institucionálnímu členství Místní knihovna Zbyslavice, 

Přihlášky individuálních členů: Iva Čížková, 1st International School of Ostrava – 
mezinárodní gymnázium, Julie Krajcová, Knihovna města Ostravy. O nových 
členech bylo hlasováno jednotlivě, všichni byli přijati. 

b) Paní hospodářka rozeslala faktury na čl. příspěvky institucionálním členům, do 
konce března nebyly ještě zaplaceny všechny členské příspěvky individuálních 
členů. Platba bude připomenuta v konferenci. 

 
Ad 3) 
 Klubko 

Akce pořádané Klubkem proběhly v netradičním jarním termínu. Předsedkyně          
M. Zadembská odchází na mateřskou dovolenou, prozatím zůstává jak členkou 
výboru, tak předsedkyní Klubka, na všech akcích bude pracovat z domova – kontakt 
774 664 682. 

 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 
Na proběhlých akcích byla o něco nižší účast než v obvyklých termínech. Hodnocení 
uvedených akcí bude zpracováno pro příští RV. 

   

Ad 4) 
 Rozpočet SKIP10 na rok 2017 

Po obdržení všech informací byl dopracován rozpočet SKIP10 na rok 2017. Dle nové 
směrnice o hospodaření se nechává přebytek rozpočtu ve zvláštním fondu, z něhož 
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lze pouze krýt případný schodek rozpočtu. Tabulka s rozpočtem je v přiloženém 
souboru. 

 Info o pravidlech kontroly hospodaření: 
a) Dle Směrnice o inventarizaci, (tj. kontrola drobného majetku, pokladní hotovosti), 

stačí kontrola hospodaření 1x ročně, na RV bylo s DK dohodnuto, že zůstaneme 
u tradičního schématu kontrol hospodaření 2x ročně, termíny kontrol si členky 
dozorčí komise dohodnou s účetní SKIP10. První letošní kontrola proběhla 20. 2. 
2017.  Hospodaření bylo shledáno bez závad. 

b) Dle nových pravidel hospodaření poskytnou členové RV své podpisové vzory, 
každoročně budou obnovovány na posledním zasedání v kalendářním roce. 

c) VV bude rozesílat formulář o hmotné zodpovědnosti, na kterém bude určeno, kteří 
členové RV budou hmotnou zodpovědnost mít – bude dopracováno na příštím 
RV. 
 

 Čtenář roku – babičky: 
Za MS kraj byla zvolena nejlepší čtenářkou babičkou paní Marie Kocurová           
z Ostravy, za Olomoucký kraj paní Karla Plachká z Lipníka nad Bečvou. 

 K 21 – proběhne 6. -7. 2 2018 ve Slezské univerzitě, hlavní program bude probíhat     
7. 2., tedy konference bude v podstatě jednodenní. Moto: „Akademické 
rozhledy na téma budoucnost knihoven“. 

 Den knihovníků 29. 11. 2017 – předběžně v Opavě 
 

 
Ad 5) 
 Zprávy z VV, různé 

 Členkou VV SKIP ČR se stala Renáta Domoráková. Gratulujeme! 
 Návrh – k vyplácení odměn hospodářkám jednotlivých regionálních organizací bude 

vypracována tabulka odměn dle výkonů 
 Problematika EET v knihovnách se týká knihoven s komisním prodejem a podobnými 

činnostmi, VV zpracuje a dodá v zápise příručku 
 Novela knihovního zákona – příprava: knihovny jako veřejně prospěšné organizace, 

definice historických fondů = svazky, kt. mají více jak 100 let od vydání  
 Pracuje se na aktualizaci katalogu prací 
 Od 20. 4. 2017 v platnosti nový Autorský zákon, změny v něm se knihoven nedotknou 

– CD jako přílohy dokumentu se mohou půjčovat bez omezení 
 VV žádá: Knihovny zasílat nominace na ocenění MARK 
 VV žádá: Zasílat přihlášky do Knihovny roku 
 Projekt Bookstart – tj. příprava na čtenářství, zapojeno je 20 států, 2017 příprava, 

spuštění projektu v březnu 2018, http://www.skipcr.cz/aktuality/bookstart/ 
 Návrh VV: podat informace o činnosti a významu knihoven na web Spolku pro 

obnovu venkova – v soutěži Vesnice roku se často stává, že obec nemá nebo 
opomine knihovnu 

 Práce na portálu CPK, MVS (Získej – chci to) z jednoho místa dostupná pro uživatele 
z domova (?), ale prozatím je nutný jako prostředník domovská knihovna   

. 
 
Příští jednání RV SKIP:  
13. 6. 2017 v Mohelnici 
 
Zapsala Lenka Fišrová, ověřila Zuzana Bornová 
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