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Výroční zpráva SKIP 10 za rok 2020 

1. Regionální výbor v roce 2020 

Regionální výbor SKIP10 pracoval ve složení: 13 členů regionálního výboru, 3 členové 

dozorčí komise. 

Bohužel v roce 2020 zemřela členka výboru Mgr. Miroslava Střelcová, ředitelka Městské 

knihovny v Lipníku nad Bečvou. Na základě výsledku voleb z roku 2019 v Šumperku výbor 

doplnila Marika Zadembská z Knihovny Třinec.  

V roce 2020 jsme se také rozloučili s dlouholetými bývalými členkami výboru naší regionální 

pobočky, Jaroslavou Biolkovou a Alenou Zubkovou.  

Složení regionálního výboru: 

Markéta Beyerová, Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí 

Zuzana Bornová, Knihovna Petra Bezruče v Opavě 

Pavel Cimbálník, Městská knihovna v Přerově 

Renáta Domoráková, Městská knihovna Nový Jičín 

Lenka Fišrová, Městská knihovna Litovel 

Dana Nalepová, servisní technik LANius s.r.o. Tábor  

Tomáš Ocásek, Městská knihovna v Bílovci 

Lenka Prucková, Knihovna města Olomouce 

Miroslava Sabelová, Knihovna města Ostravy 

Marie Šedá, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

Kamila Šeligová, Městská knihovna T.G. Masaryka v Šumperku 

Marika Zadembská, Knihovna Třinec 

Dana Zipserová, Městská knihovna Český Těšín 

Dozorčí komise: 

Pavlína Kijová, Knihovna města Ostravy 

Lenka Žmolíková, Městská knihovna Rýmařov 

Magda Glancová, Městská knihovna T.G. Masaryka v Šumperku 

Hospodářka: 

Zuzana Valentová, Knihovna Petra Bezruče v Opavě 

http://skip.nkp.cz/
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2. Zastoupení členů RV SKIP10 v odborných orgánech a komisích: 

VV SKIP: M. Sabelová (předsednictvo VV SKIP), Z. Bornová, R. Domoráková 

Sekce veřejných knihoven SKIP: L. Prucková, M. Šedá 

Komise pro mezinárodní styky SKIP: L. Prucková  

IFLA: L. Prucková, zástupce za SKIP ČR – sekce veřejné knihovny 

Knihovna 21. století: M. Sabelová, L. Prucková 

Vesnice roku – celostátní hodnotící komise: L. Prucková 

Knihovna roku – kategorie „Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a 

informačních služeb“ – člen komise: R. Domoráková 

VISK3: M. Šedá 

Komise pro benchmarking: M. Šedá  

SDRUK, sekce pro regionální funkce: M. Šedá  

Webmaster SKIP10: M. Ulička, KPBO, webmaster Klubko SKIP10: M. Zadembská 

Kontakt se Slezskou univerzitou: Z. Bornová, M. Šedá  

Kontakty s krajskými úřady, sekce veřejných knihoven tamtéž: M. Šedá, R. Domoráková, 

L. Prucková 

Biblioweb: P. Cimbálník 

Evidence členů: D. Nalepová 

Klub seniorů: K. Šeligová 

Klubko SKIP10: M. Zadembská , D. Zipserová 

 

Jednání regionálního výboru SKIP10 

5. 2.2020 Ostrava https://www.skip10.cz/archiv/RV20_0205_Ostrava_Svinov.pdf 

duben elektronicky https://www.skip10.cz/archiv/RV20_0401_E-vybor.pdf 

10.6. 2020 Olomouc https://www.skip10.cz/archiv/RV20_0610_Olomouc.pdf 

listopad elektronicky https://www.skip10.cz/archiv/RV20_1001_E-vybor.pdf 

Hostitelským knihovnám děkujeme. 

 

3. Webová prezentace SKIP10, komunikace 

Webové stránky SKIP10 jsou provozovány na internetové adrese www.skip10.cz. Stránky 

sdružení jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o nové příspěvky. Stránky jsou 

http://skip.nkp.cz/
https://www.skip10.cz/archiv/RV20_0205_Ostrava_Svinov.pdf
https://www.skip10.cz/archiv/RV20_0401_E-vybor.pdf
https://www.skip10.cz/archiv/RV20_0610_Olomouc.pdf
https://www.skip10.cz/archiv/RV20_1001_E-vybor.pdf
http://www.skip10.cz/
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hostovány na serveru Městské knihovny v Přerově a jejich správu zajišťuje Marek Ulička 

z KPBO. 

O aktuální informace jsou pravidelně doplňovány stránky Klubu dětských knihoven SKIP10.  

SKIP10 je na sociální síti  Facebook. SKIP10 také pravidelně přispívá do Bulletinu SKIP. 

 

Diskusní konference SKIP10 

Diskusní konference pro členy SKIP10 je provozována rovněž na serveru Městské knihovny 

Přerov, na doméně skip10.cz. Výbor SKIP také usilovně pracuje na aktualizaci databáze 

individuálních členů. Je potěšitelné, že se díky aktivitě kolegyně M. Šedé zvyšuje počet 

sledovatelů facebookové stránky SKIP10. 

Všichni členové mohou do konference přispívat prostřednictvím e-mailové adresy  

konference@skip10.cz. Dotazy ke konferenci mohou být zasílány na adresu konference-

owners@skip10.cz. 

Pro potřeby komunikace mezi členy výboru je zřízena diskusní konference, do které mohou 

její členové přispívat prostřednictvím e-mailové adresy  vybor@skip10.cz. 

Obě konference jsou moderovány a o jejich správu se stará Ing. Pavel Cimbálník z Městské 

knihovny v Přerově. 

 

4. Realizované projekty a akce 

V roce 2020 bylo nutno akce uskutečňovat podle aktuální situace. Byly realizovány 

následující granty. 

Akce realizované s finanční podporou SKIP10: 

Knihovna Dobroslavice na akci Poezie čtená i zpívaná – podpora 3000 Kč  

Akce realizované z finanční podpory VV SKIP: 

Odložené jarní setkání Klubka se mohlo uskutečnit v létě v náhradním termínu v Knihovně 

města Ostravy. Sjelo se téměř 40 účastníků z celého kraje. Program byl velice zajímavý a 

probíhal souběžně ve dvou prostorách pro dvě skupiny, aby všichni účastníci viděli, slyšeli a 

zažili vše, co pro ně bylo připraveno. 

První část programu byla ukázková lekce – Kdo vstoupí do Valhally, kterou předvedly svým 

kolegyním a kolegům, Simona Kubišová a Klára Szturcová z Knihovny Třinec.  Jedná se       

o vítězný program soutěžní přehlídky OKnA na téma severská mytologie, určené pro žáky    

a studenty 2. stupně základních škola a ŠŠ.  

http://skip.nkp.cz/
http://klubko-skip10-cz.webnode.cz/
https://www.facebook.com/SKIP-10-171904839676693/?ref=bookmarks
mailto:konference@skip10.cz
mailto:konference@skip10.cz
mailto:konference-owners@skip10.cz
mailto:konference-owners@skip10.cz
mailto:vybor@skip10.cz
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Druhá část se věnovala ukázkové hodině dílen čtení a čtenářské lekci na motivy knihy 

Vynálezce Arsenio. Knihovnice z Českého Těšína Kateřina Šildrová předvedla také kolegům 

zajímavý nápad na divadélko spojené se čtením. Jedná se o nápad inspirovaný japonským 

divadlem Kamishibai a skvěle se hodí pro nejmenší děti v programu BookStart. 

Třetí část byla věnována technologiím v knihovnách. Knihovnice Marie Zabystrzanová 

přivezla ukázku zajímavých technologických hraček (lego boots, sphero, ozoboti a další), 

které je možné využít v knihovnách. Uvedla praktické příklady, kdy a jak se dají tyto 

technologie použít také v programech pro školy a u volnočasových aktivit. Navedla účastníky 

na zajímavé on-line vzdělávání v tomto odvětví. 

Čtvrtá část se věnovala zajímavým knižním novinkám pro starší čtenáře. Velmi bohatou a 

rozmanitou prezentaci si připravila knihovnice Marie Gorylová. V této části účastníci 

diskutovali nad novinkami a doporučovali si navzájem zajímavé a netypické knihy do fondů 

svých knihoven. 

Děkujeme paní Petře Sitárové za organizační zajištění akce a přednesení zajímavého 

příspěvku o aktivitách Bookstart na území města Ostravy. 

Po společné konzultaci a dohodě s účastníky a členy Klubka SKIP 10 bylo rozhodnuto, že 

podzimní setkání se v roce 2020 neskuteční.  

  

Rozšiřující kurz RWCT pro pokročilé knihovníky – kurz byl zrušen.  

 

11. 11. 2020 - Seminář o dětské literatuře: Současná literatura pro děti a mládež a její 

vliv na rozvoj čtenářství IX., Městská knihovna v Přerově – seminář proběhl on-line 

Devátý ročník semináře Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství se 

vzhledem k aktuálním nařízením vlády a současné nepříznivé epidemiologické situaci poprvé 

uskutečnil online formou prostřednictvím MS Teams. Přihlášeným zájemcům o seminář byl 

zaslán přihlašovací odkaz, který jim v den konání umožnil sledovat seminář prostřednictvím 

internetu. Tímto způsobem se semináře dne 11. listopadu 2020 zúčastnilo 220 sledujících 

(knihovníků, pedagogů a studentů) včetně organizátorů a přednášejících.  

Realizovaný seminář splnil očekávaný cíl a přesto, že jej nebylo možné uskutečnit tradiční 

prezenční formou, byl přínosem pro všechny účastníky, kteří nyní mohou získané informace 

přenést do běžné knihovnické a pedagogické praxe. Online forma semináře navíc umožnila 

sledovat tuto akci i těm, kteří by se jinak nezúčastnili z důvodu velké vzdálenosti a časové 

náročnosti. Na základě příznivých ohlasů a velkého zájmu byly všem účastníkům semináře 

se souhlasem přednášejících e-mailem rozeslány tematické prezentace, které doplňovaly 

jejich samotný výklad.  

http://skip.nkp.cz/
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5. Oceněné knihovny a pracovníci našeho regionu 

 

a) Ocenění SKIP10: Knihovník roku Moravskoslezského a Olomouckého kraje 

2020 

Za Moravskoslezský kraj: Jana Galášová, Městská knihovna Český Těšín 

Za Olomoucký kraj: Lenka Fišrová, vedoucí Městské knihovny v Litovli 

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace byly ceny předány individuálně. 

 

b) Knihovna roku – základní knihovna  

- Za MS kraj byla oceněna Obecní knihovna Bolatice, která soustavně rozvíjí své 

komunitní aktivity. V roce 2020 získala celostátní ocenění SKIP – čestné uznání „za 

komplexní moderní knihovnické služby poskytované v příjemných a velkoryse 

vybavených prostorách“. 

- V Olomouckém kraji vybírala krajská metodička Zdena Daňková a komisařka Lenka 

Prucková z několika návrhů, které poslaly okresní metodičky. Nakonec byla vybrána 

Knihovna Štěpánov z okresu Olomouc. Jedná se o profesionální knihovnu s jednou 

pracovnicí. Byla oceněna zejména aktivní práce knihovnice Marcely Šedé, které se 

ve spolupráci s vedením obce podařilo změnit zašedlou knihovnu plnou starých knih v 

moderní středisko volného času. Tím získala řadu nových čtenářů. Přivedla do 

knihovny školu a díky zajímavým kulturním, společenským a vzdělávacím akcím 

rozšířila nabídku kultury v obci. Jediným a největším mínusem je stará budova 

umístěná na konci obce. A to je právě společná vize knihovnice i obce – najít novou 

budovu vhodnou pro ambiciózní knihovnické plány. 

Vzhledem ke koronavirové situaci probíhala krajská nominace do celostátního kola soutěže 

Knihovna roku bez návaznosti na soutěž Vesnice roku. 

 

c) Městská knihovna roku  

Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj nominoval společně – Městskou knihovnu 

Tomáše G. Masaryka v Šumperku , která získala 2. místo v soutěži městská knihovna roku 

Jedná se o velký úspěch všech, neboť se po letech snahy podařila velmi zdařilá 

rekonstrukce staré školy a její přeměna v moderní knihovnu 21. století. Nejde jen o vybavení 

budovy nábytkem a knihami, ale o celkovou koncepci knihovny. Ta se stala místem 

komunitního setkávání všech generací, zdrojem celoživotního vzdělávání a rozvíjení 

http://skip.nkp.cz/
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čtenářské gramotnosti.  V nových prostorách získala výborné podmínky pro rozšíření 

knihovnických služeb, ale zejména pro rozvoj komunitních aktivit a nových prostor náležitě 

využívá. Součástí knihovny je i venkovní prostranství, kde probíhají větší hudební aj. akce. 

Před knihovnou je zasazen strom Olgy Havlové a instalována lavička Václava Havla. 

Kromě tradičních akcí – výstavní činnosti, besed s osobnostmi literatury apod. vznikly nové 

vzdělávací cykly pořadů, na kterých knihovna spolupracuje s řadou partnerů z okruhu 

kulturních a společenskovědních organizací, škol, neziskových a humanitárních organizací. 

Rozšířila se také nabídka pořadů pro děti a mládež, děti v knihovně mají příležitost trávit více 

volného času, využívat deskové hry, hlavolamy, účastnit se literárně dramatických pásem ve 

volném čase v doprovodu rodičů a dalších aktivit. Knihovna zaujala cyklem hudebně-

divadelních setkání pro rodiče s dětmi „Skřítek Jiřin a jeho cesty křížem krážem do světa knih 

a zase ven“. 

 

d) krajské ceny: 

 

-  Cena MS kraje K2 

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě 

udělil v roce 2020 ocenění Knihovník MS kraje a Moravskoslezského kraje. V roce 2020 

získali individuální cenu:  

Jarmila Burešová., Knihovna města Ostravy 

Jiří Plešek z Univerzitní knihovny Ostravské univerzity  

Nataša Šlosárková, Knihovna Petra Bezruče 

Čestná uznání byla udělena Martě Orszulíkové z Místní knihovny Stonava, Mgr. Martině 

Wolne z Knihovny Třinec a Mgr. Aleši Drahotušskému z Moravskoslezské vědecké 

knihovny v Ostravě. 

Cílem soutěže je ocenit aktivní knihovníky působící v MSK a motivovat knihovnickou 

veřejnost i vedení obcí. 

- Olomoucký kraj – Venkovský knihovník: 

1. místo Rapotín 

2. místo Protivanov 

3. místo Medlov  

Soutěž je určena pro venkovské (neprofesionální) knihovny do 1 pracovníka. 

http://skip.nkp.cz/
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13. Stav členské základny 

 POČET INDIVIDUÁLNÍCH 

ČLENŮ 

POČET KOLEKTIVNÍCH 

ČLENŮ 

k 31. 12. 2009 70 81 

k 31. 12. 2010 90 95 

k 31. 12. 2011 100 97 

k 31. 12. 2012 87 98 

k 30. 12. 2013 97 106 

k 31. 12. 2014 103 107 

k 31. 12. 2015 94 112 

k 31. 12. 2016 93 116 

k 31. 12. 2017 96 121 

k 31. 12. 2018 89 123 

K 31. 12. 2019 103 131 

K 31. 12. 2020 97 132 

 

Poděkování 

Rok 2020 byl rokem ve znamení omezení našich aktivit kvůli pandemické situaci, bohužel    

i rokem velmi smutným a emočně náročným, poznamenaný odchodem několika 

dlouholetých členek.  

Děkuji všem členům výboru za práci ve prospěch našeho spolku a pomoc při organizaci      

a trpělivost při přípravě a následném zrušení většiny akcí i za organizační zajištění akcí, 

které se podařilo realizovat. Chci také poděkovat hospodářce SKIP10 paní Valentové za 

zajištění vyúčtování všech projektů a vedení ekonomické agendy SKIP10.  

Členské základně děkuji za podporu naší činnosti a pochopení, s jakým přijala omezení 

našich aktivit v loňském roce. Těším se na znovuobnovení činnosti v roce 2021, kdy se, jak 

doufám, vrátíme starých kolejí. 

Zuzana Bornová, předsedkyně RV SKIP10 

http://skip.nkp.cz/

