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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje  

18. listopadu 2019 v Ostravě 
(Krajská digitalizační jednotka SVKOS) 

 
Přítomni: Zuzana Bornová, Markéta Beyerová, Miroslava Střelcová, Pavlína Kijová, Lenka 
Žmolíková, Miroslava Sabelová, Lenka Prucková, Marie Šedá, Dana Zipserová, Kamila 
Šeligová, Renáta Domoráková, Lenka Fišrová  
Omluveni: Magda Glancová, Pavel Cimbálník, Tomáš Ocásek, Dana Nalepová 
 
 
PROGRAM: 

1) zahájení, kontrola zápisu 
2) informace o proběhlých akcích – setkání seniorů, KnihOlympiáda 
3) kontrola členské základny, nové přihlášky 
4) vyhlášení grantů SKIP10 na rok 2020 
5) schválení odměny p. hospodářce SKIP10 za rok 2019 
6) pravidla proplácení jízdného pro účastníky akcí SKIP 
7) příprava Dne knihovníků 27.11. - Ostrava 
8) stanovení termínů RV v příštím roce 
9) informace z VV SKIP, různé 

                                                                             

Ad 1)  
Zasedání RV SKIP10 zahájila a všechny přivítala předsedkyně SKIP10 Zuzana 
Bornová 

 

Ad 2)  
 Informace o uskutečněných akcích: 

- Setkání knihovníků seniorů se v Šumperku 16.10. se účastnilo 12 bývalých kolegyň 
- KnihOlympiáda 25.9. v Klimkovicích – „Nejlepší zákon na světě je ten knihovní“, 
účastnilo se 11 pětičlenných družstev, zvítězilo družstvo z Raškovic (2. Pustějov, 3. 
Třinec) 
- Seminář o dětské literatuře: Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na 

rozvoj čtenářství VIII. „Není hrdina jako hrdina…“  Přerov – 13.11., 76 účastníků 

- Podzimní setkání Klubka: Ostrava, Knihovna města Ostravy Téma: Bookstart, práce 
s rodinami s batolaty a předškoláky – 6. 11. 2019, 70 účastníků 
 

Akce byly řádně a v termínu vyúčtovány 

 
Ad 3) 

Novou přihlášku podala k institucionálnímu členství Místní knihovna Bartošovice, 
která byla přijata jednomyslně. O přijetí do SKIP bude nového člena informovat 
SKIP10 předsedkyně Z. Bornová. 
Dále byl znova probrán seznam členů, kteří dosud neuhradili členské příspěvky. 
Někteří i přes opakované výzvy nezaplatili, a proto jim bude ukončeno členství ve 
SKIP.  
 
 
 

http://skip.nkp.cz/


 

 2 

 
 

Ad 4)  

Vyhlášení grantů SKIP10 na rok 2019  

Granty vyhlásí a do konference zašle M. Střelcová. Žádosti o dotace je možno zasílat 

od 1. 12. 2019 do 31. ledna 2020 elektronicky na e-mailovou adresu  

knihovna@mek-lipniknb.cz a zároveň písemně s razítkem a podpisem žadatele na 

adresu: Miroslava Střelcová, Městská knihovna Lipník nad Bečvou, nám. T. G. 

Masaryka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou. 

Z rozpočtu SKIP10 bude na vybrané projekty vyčleněno 10000 Kč. 

Formulář k vyúčtování projektů bude k dispozici na webu SKIP10 – Z. Bornová 

  

Ad 5)  

Schválení odměny p. hospodářce 

RV SKIP 10 schválil p. Zuzaně Valentové odměnu za rok 2019 za práci odvedenou 

ve funkci hospodářky SKIP10, a to ve výši 5000,- Kč.  

 

 

Ad 6) 
 Pravidla proplácení jízdného pro účastníky akcí SKIP: 

Členové RV schválili po diskusi následující pravidla proplácení cestovného na 
hromadné akce SKIP (např. KnihOlympiáda):  
1. Pokud je na místo akce použita veřejná hromadná doprava, jízdné proplácí 

SKIP10 dětským účastníkům, (soutěžícím), zaměstnancům knihoven platí 
cestovné vysílající organizace.  

2. V případě objednaného autobusu, který dopravuje účastníky akce z místa srazu 
na místo konání, hradí náklady na dopravu SKIP10. Na místo srazu ale hradí 
všem účastníkům cestovné vysílající knihovna.  

(*Pozn.: Tato pravidla doplňují schválené rozhodnutí RV SKIP10 o proplácení 
cestovného členu SKIP, který je výborem SKIP10 delegován na akci SKIP-viz zápis 
z jednání v Lipníku 19.9.) 

 
Ad 7) 
 Den knihovníků, Ostrava 27.11.: 

O připravovaném setkání podrobně informovala M. Sabelová 
Na programu: Předávání cen Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje a 
Olomouckého kraje, činnost SKIP10 v roce 2019, vystoupení herců: Miniscéna bez 
pódia z.s., raut a možnost společného posezení. Setkání proběhne v kulturním centru 
Cooltour  http://cooltourova.cz/. 
https://www.skip10.cz/2019/11/12/den-knihovniku-pozvanka/ 

 
Ad 8) 

Termíny RV: 
  5.2.2020 – Ostrava Svinov 
14.4.2020 – MěK Rýmařov 
10.6.2020 – Knihovna města Olomouce 

 Září 2020 MěK Jeseník (?) 
 
 
 
 

http://skip.nkp.cz/
mailto:knihovna@mek-lipniknb.cz
http://cooltourova.cz/
https://www.skip10.cz/2019/11/12/den-knihovniku-pozvanka/
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Ad 9) 
 Různé: 

a) Projekty do VV SKIP v řádném termínu odeslány. V diskusi byl projeven názor, že 
další ročník RWCT by měl být věnován novým účastníkům, začátečníkům. 

b) Klubko SKIP10 – jarní setkání Nový Jičín 6.5. 

c) Sledování kulatých a půlkulatých životních jubileí včetně zasílání blahopřání 

jubilantům – K. Šeligová.  

d) K. Šeligová provede revizi seznamu členů SKIP – seniorů, případné doplnění 

údajů bude provedeno ve spolupráci se členy výboru. 

 
Příští jednání RV SKIP:  
Středa 5. 2. 2020, Ostrava-Svinov, pobočka KMO 
 
 
Zapsala Lenka Fišrová, ověřila Zuzana Bornová 

http://skip.nkp.cz/

