Zápis z online jednání regionálního výboru SKIP
Moravskoslezského a Olomouckého kraje
11. března 2021
Zúčastnili se: Zuzana Bornová, Dana Nalepová, Miroslava Sabelová, Lenka Prucková,
Renáta Domoráková, Kamila Šeligová, Dana Zipserová, Tomáš Ocásek, Pavel Cimbálník,
Markéta Beyerová,
členky DK: Lenka Žmolíková a Magda Glancová
oml: Pavla Kijová, Lenka Fišrová, Marika Zadembská, Marie Šedá
Březnový výbor proběhl formou online setkání přes MS Teams z důvodu nouzového stavu
(koronavirová pandemie). Zasedání RV SKIP10 zahájila a všechny přivítala předsedkyně
SKIP10 Zuzana Bornová, která výbor organizovala. Proběhla kontrola zápisu z minulého
zasedání. Sdělila, že jsou právě zasílány faktury za členství kolektivním členům.

PROGRAM:
1) hospodaření za rok 2020, rozpočet 2021
2) kalendárium akcí na 1. pololetí 2021
3) úkoly z VV SKIP
•
aktualizovaný seznam editorů (regiony a sekce)
•
seznam osob, které budou zveřejňovat informace o knihovnických akcích
4) různé

Ad 1)
Hospodaření za rok 2020 a rozpočet 2021
Informaci o hospodaření SKIP10 podala Z. Bornová.
Rozpočet 2020 a přehled hospodaření 2019 podrobně v tabulkách v příloze.
Výsledky hospodaření za rok 2020 a rozpočet na rok 2021 byly hlasováním schváleny.

Ad 2)
Termín jarního Klubka
Je třeba upřesnit s Marikou Zadembskou termín Klubka, jednou je uveden březen a jednou
duben 2021. Jelikož se Marika Zadembská nezúčastnila online výboru a nemohla upřesnit,
telefonicky zjistí Z. Bornová a dá na vědomí ostatním členům.
Upřesnění:
Jarní setkání Klubka proběhne 19. 3., na toto on line setkání je přihlášeno přes 100
účastníků, (dle informace z 18. 3.). Další, navazující setkání bude v dubnu, bude zaměřeno
na příklady dobré praxe.
Z VV SKIP jsme obdrželi zprávu o schválení dotace na jarní a podzimní klubko ve výši
10 000 Kč.
Na jarní Klubko se může utratit 5 000 Kč z dotace a 5 000 Kč z rozpočtu RV SKIP 10.
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Navrhujeme využít celou částku z dotace i z RV SKIP10 (10 000 Kč) na odměny pro lektory
a organizátory na zajištění akce.
Vzhledem k on-line přenosu se nevyužije položka na stravné, (občerstvení), tak jak byla
původně naplánována v projektu, proto je logický přesun prostředků do spoluúčasti na
lektorské honoráře.
Marice Zadembské byly zaslány vzory pro uzavření dohody o provedení práce. Dohody je
nutno vyplnit jmenovitě na jednotlivé lektory a pracovníky zajišťující organizační zabezpečení
akce.
Připomínka i pro další organizátory akcí z grantů je:
 hodinová sazba pro lektory činí 400 Kč včetně přípravy a pro organizační zajištění je
sazba 200 Kč/1hod.
Organizátoři nesmějí zapomínat:
 vyplnit předmět dohody a také číslo účtu, na který se mají finance zaslat
 akce hrazená z dotačního titulu K21 se musí vyvěsit na webu VV SKIP v seznamu
akcí
 plakátky nebo pozvánky musí mít kromě loga SKIP i logo MK ČR
Ad 3)
Úkoly z VV SKIP
 aktualizovaný seznam editorů (regiony a sekce) a osob, které budou zveřejňovat
informace: za SKIP 10 jsou navrženi Marek Ulička (KPBO), Marika Zadembská, Pavel
Cimbálník a Marie Šedá
Členové výboru mohou připomínkovat vzhled webu, grafiku apod..
Ad 4) Různé:
 Ústřední knihovnická rada v současné době projednává případné proměny
dotačních programů Ministerstva kultury VISK a K21 – své připomínky můžeme
zasílat Vítu Richterovi do 22. 3. 2021
 Setkání seniorů bude v roce 2021 organizováno jakmile to epidemiologická situace
umožní, proběhne v Ostravě, buď ve Svinově nebo v Porubě, kvůli dobré
dostupnosti.
 Projekt Bookstart – MSK zvažuje, že balíček by získalo každé narozené dítě v kraji,
zřejmě již v porodnici
 Knihovna roku – jelikož není ani letos vyhlášena Vesnice roku, je třeba ve
spolupráci s metodičkami a komisaři za Moravskoslezský a Olomoucký kraj
navrhnout knihovny, které by si titul zasloužily
 E-čtenář – vybrat z každého kraje, zaslat Romanovi Giebischovi – za MS kraj byly
přihlášeny do akce 4 knihovny. Výbor byl vyzván, aby zvolil řešení, zda nominovat za
MS kraj knihovnu, kde je evidovaný e-čtenář s nejvyšším počtem výpůjček, a to
MSVK nebo rozhodnout losem. O výsledku bude informován R. Giebisch
 Za OL kraj si nominaci rozhodne Olomoucká sekce a Lenka Prucková bude o
výsledku informovat. Výsledky byly prezentována v konferenci výboru SKIPU
 E-čtenář-výsledky:
Lenka Prucková: „V Olomouckém kraji zvítězila paní Ivana Čivrná z Knihovny
města Olomouce. Paní má 43 let a přečetla 67 e-knih. Při předání ceny jsem zjistila,
že si ještě za stejnou dobu u nás půjčila spoustu dalších papírových knih“.
V Moravskoslezském kraji zvítězil pan Bohumil Kaduch s 51 e-výpůjčkami, má
43 roků, zohlednili jsme i to, že využívá nejen e-výpůjčky, ale i ostatní služby MSVK .
 Řešilo se testování zaměstnanců, KMO již testuje, Mirka Sabelová nám sdělila, jak to
u nich probíhá
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Dotace VV SKIP- K21: (překopírovaná informace od paní Kvasničkové včetně
účelových znaků pro projekty):
1)
12 Setkání Klubka SKIP10 v roce 2021, duben a listopad, dotace 10000,
řešitel M. Zadembská
2)
11 Seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro začátečníky (RWCT),
květen, dotace 16500, řešitel M. Zadembská
3)
9 Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství, listopad, dotace
10000, řešitel Jitka Štiborová, realizátorem akce je Mgr. Andrea Kopečková,
aktivity@knihovnaprerov.cz
Odkaz na akci:https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/soucasnaliteratura-pro-deti-a-mladez-a-jeji-vliv-na-rozvoj-ctenarstvi-x

Další RV, pokud to situace dovolí, proběhne v Opavě, jinak se opět sejdeme online.
Zapsala: Markéta Beyerová
Zkontrolovala: Zuzana Bornová
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