Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP
Moravskoslezského a Olomouckého kraje
6. listopadu 2015 v Opavě
Přítomni: Zuzana Bornová, Jana Galášová, Lenka Prucková, Miroslava Sabelová, Marie
Šedá, Lenka Žmolíková, Markéta Beyerová, Pavel Cimbálník, Martina Wolna, Lenka Fišrová
Omluveni: Miroslava Střelcová, Dana Nalepová, Zdeňka Daňková, Renáta Domoráková
Ilona Nemeškalová, Olga Chmelíčková
j.h.: Marika Zadembská – předsedkyně Klubka10, Zuzana Valentová – hospodářka SKIP
Program:
zahájení, kontrola zápisu
stav členské základny, přihlášky
připravované akce – Den knihovníků, projekty VV SKIP
příprava vyhlášení projektů SKIP10
podklady ke zprávě o činnosti za r. 2015, informace o hospodaření, podklady pro
tvorbu rozpočtu 2016
6) diskuze, různé
1)
2)
3)
4)
5)

Ad 1)
Zasedání RV SKIP10 zahájila a všechny přivítala předsedkyně SKIP10 Zuzana
Bornová. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
Ad 2)
Stav členské základny – nový člen:
Novou přihlášku podal k individuálnímu členství kolega Zbyněk Kotzian z Knihovny P.
Bezruče v Opavě, byl přijat jednomyslně.
Ad 3)
Den knihovníků v Českém Těšíně 25. 11. 2015. Den knihovníků se uskuteční
v kavárně Noiva. Občerstvení na osobu ve výši 150,- Kč. Program Těšínské divadlo,
doba trvání akce přibližně do 12,30. Náklady na Den knihovníků budou navýšeny na
přibližně 8000,- Kč. RV vyslovuje s navýšením souhlas. Pozvánku do konference
odešle J. Galášová
Projekty VV SKIP 2016
Projekty VV jsou připraveny, budou se odesílat do Prahy. Jarní Klubko – proběhne
v Olomouci (duben) – ukázkové besedy pro školy, výměna zkušeností pracovnic
dětských oddělení, podzimní Klubko bude v Českém Těšíně (říjen) – Rétorika a
komunikace, přednášet bude Alfréd Strejček
Čtením a psaním ke kritickému myšlení (květen)- osvědčený lektor Kateřina
Šafránková, k tomuto semináři proběhla diskuse, zda by se nemohl získat příspěvek
na konání semináře z RF, kapitoly podpora vzdělávání knihovníků
a seminář o literatuře v Přerově - Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj
čtenářství, (listopad).
Pořádající kolegy prosíme, ať informace o akcích zašlou do celostátního kalendáře
akcí SKIP.
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Ad 4)
Kolegyně M. Střelcová odešle do konference výzvu k podávání žádostí o granty
SKIP10 1.12.2015. Podmínky a formulář žádosti jsou vystaveny na webu SKIP10.
http://www.skip10.cz/granty/. Uzávěrka 31.1.2016.
Ad 5)
Z. Bornová vypracovala zprávu o činnosti SKIP10 za rok 2015, odeslala do
konference RV k připomínkám, které byly zapracovány do zprávy. Všem, kteří se
podíleli na doplnění informací a na samotných akcích patří poděkování.
Informace o hospodaření:
Kontrolu hospodaření SKIP10 provedla DK na místě 6.11. Hospodaření je bez závad.
Doposud nejsou vyúčtovány všechny dotace VV SKIP a příspěvky na granty SKIP10.
Knihovna Raškovice potřebuje obdržený příspěvek rozdělit na dvě etapy, spoluúčast
vyúčtuje až v prosinci (dohody o provedení práce). RV vyslovuje s postupem souhlas.
Výhled hospodaření – po doúčtování všech projektů na konci roku zůstane přebytek
přibližně 75 000,- Kč.
RV jednomyslně odsouhlasil odměnu účetní ve výši 4000,- Kč.
Ad 6)
Diskuse
Zájezd 2016 – předběžně – termín květen, cíl Broumovsko, organizace zájezdu se
ujímají kolegyně Galášová a Wolna.
Prezentaci činnosti Klubka připravila M. Zadembská
Návrh nominovat na Cenu českých knihovníků Z. Daňkovou, návrh připraví a pošle
Z. Bornová
Příští RV:
9.2. Lipník n. B.
7.4. Krnov
14.6. na celostátní VH
Zapsala: Lenka Fišrová
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