
Komentář ke Statistickému výkazu výkonu RF pověřených 
knihoven za rok 2019 

 

Zprávu podává: Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace 

počet obsluhovaných knihoven 7 
počet pracovníků zajišťující výkon RF (dle smlouvy s MSK) 0,52 

K 31. 12. 2019 byla rozhodnutím rady obce Pazderna úplně uzavřena Místní knihovna v Pazderně, 
knihovní fond byl rozprodán nebo rozdán veřejnosti. 

Poradenská a konzultační činnost 

Počet obsloužených knihoven 7 
Celkem poskytnuto konzultací                                                        112 
Metodické návštěvy                                                                            29    

Konzultace  

Metodické konzultace se týkaly rozvozu výměnných a cirkulačních souborů, dodávání dokumentů do 
stálého KF, akvizice pro jednotlivé knihovny, vyřizování MVS z krajských knihoven pro čtenáře z 
obsluhované knihovny, přípravy projektů, řešení problémů s AKS, tiskárnami a internetem. Řešili jsme 
nákup knihovnického vybavení nebo rekonstrukce knihoven, objednávky knihovnického materiálu 
apod. Řešili jsme účast knihovnic na školeních a seminářích, proplácení cestovních náhrad. Část 
metodických konzultací byla věnována jednáním o uzavření knihovny v Pazderně. Evidence  
metodických konzultací je vedena v tabulce. 

 

Metodické návštěvy 

Metodické návštěvy se týkaly kontroly a hodnocení činnosti obsluhovaných knihoven, revizí a údržby 
knihovního fondu, projednávání smluv o poskytování knihovnických služeb, údržbě a nastavení AKS 
Clavius REKS, provádění knihovnických lekcí a besed v obsluhovaných knihovnách a také zástupů za 
dovolené v obsluhovaných knihovnách. Protože se opět navyšovaly platy zaměstnanců, bylo potřeba 
projednat nové rozpočty na rok 2020 se starosty.  

 

Statistika knihovnických činností dle KULT MK 12.01 

Počet obsloužených knihoven 7 
Počet zpracovaných výkazů                                                               10  

 

Vzdělávání knihovníků, semináře  

Počet obsloužených knihoven 7 
Počet všech vzdělávacích akcí 4 
Počet akcí v rámci RF 4 
Počet všech účastníků                                                                         30  
Počet účastníků v rámci RF                                                                30  
Počet všech vyučovacích hodin 8 
Počet hodin v rámci RF 8 
 
 



Profesionální zaměstnanci MK Dobrá se účastnili těchto uvedených seminářů a školení: 
 
Kotásková Marie                    úvazek  0,75                 34 hodin 
Mališová Marie                      úvazek  1,0                   47 hodin 
Bc. Slováčková Petra             úvazek  0,75                 30 hodin 
 
Neprofesionální zaměstnanci se zúčastnili odborného školení 2 x po 4 hodiny = 8 hodin ročně   
Mgr. Řehová Martina z MK Dobratice  absolvovala seminář Jak nastartovat obecní knihovnu – 6 hodin  
Zúčastnili jsme se také 2 výjezdních porad v rámci RKF do Opavy a Brušperku. 
Po poradách následuje školení zaměstnanců, které zajišťuje MK Dobrá. V roce 2019 absolvovaly 
neprofesionální knihovnice 3 školení: Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 2 h. a školení požární 
ochrany – 2 h. Paní Řehová,  knihovnice z MK Dobratice připravila pro své kolegyně přednášku 
o americkém knihovnictví, po své návštěvě amerických knihoven na jaře 2019. 
 

  Téma Kde Poč.h. Poč.pr. Školitel Kotásková Mališová Slováčková 

12.02.2019 Arnošt Vašíček-Velké tajnosti - přednáška MK Řepiště 3 1 Vašíček, A.   3   

27.02.2019 Školení řidičů - referentů MK Dobrá 2 3 Walachová 2 2 2 

27.02.2019 Školení BOZP MK Dobrá 2 10 Walachová 2 2 2 

27.02.2019 Školení Požární ochrany MK Dobrá 2 10 Walachová 2 2 2 

01.03.2019 Tchoř v kurníku - čtení tradiční  
MSVK 
Ostrava 2 2 Trávníček 2 2   

01.03.2019 Knižní veletrh Ostrava - besedy se spis. Ostrava 4 2   4 4   

13.03.2019 Exkurze v MěK Šumperk Šumperk 2 2   2 2   

03.04.2019 
Klubko SKIP - Dějiny knihtisku a Dějiny 
filmu 

Olomouc-
Křelov 4 2   4 4   

10.04.2019 Porada RKF  Opava 4 1   4   4 

25.04.2019 Kulatý stůl s ředitelkou MSVK OS k RKF 
MSVK 
Ostrava 4 1     4   

10.05.2019 Knižní veletrh Praha Praha 4 3   4 4 4 

11.05.2019 Knižní veletrh Praha Praha 4 3   4 4 4 

15.05.2019 
Black poetry -přednáška v rámci MAP 
Paskov   3 1     3   

12.06.2019 Virtuální národní fonotéka 
MSVK 
Ostrava 3 1 Malinová   3   

25.07.2019 Jak nastartovat obecní knihovnu MěK Bolatice 6 1 Sedláček       

11.09.2019 Tvorba grafiky pomocí programu CANVA 
MSVK 
Ostrava 5 1 Doležel, T.     5 

24.09.2019 60 let divadla Semafor  MK Raškovice 3 1 Nitra, A.   3   

16.10.2019 Nové trendy v akvizici - Team Library VK Olomouc 3 1 Lipert, M.     3 

22.10.2019 100 let knihovnictví v MS kraji KMO 5 1     5   

23.10.2019 Komiks v knihovně - workshop  MěK Paskov 4 1 Smolíková   4   

30.10.2019 Seminář Regionální funkce knihoven Pardubice 5 1     5   

31.10.2019 Seminář Regionální funkce knihoven Pardubice 3 1     3   

05.11.2019 Porada k RKF v MS kraji Brušperk 5 1     5   

19.11.2019 Workshop pro regionální metodiky Zlín 5 1     5   

20.11.2019 Workshop pro regionální metodiky Zlín 5 1     5   

27.11.2019 Knihovnictví v USA MK Dobrá 4 7 Řehová 4   4 

      94 60   34 47 30 

 
 
 



Porady realizované pověřenou knihovnou 

Počet obsloužených knihoven 7 
Počet porad 3 
Počet účastníků                                                                                    20 
 
Porady byly pro všechny naše neprofesionální knihovny, profesionální knihovny v našem regionu 
nejsou. Porady se týkaly provozu knihoven a 1 porada se zaměstnanci OÚ Pazderna se týkala uzavření 
knihovny v Pazderně. Zúčastnili jsme se také 2 výjezdních porad v rámci RKF do Opavy a Brušperku.  

 Po poradách následuje vzdělávání neprofesionálních knihovníků (evidence je ve vzdělávání 
pracovníků). Starostové obcí na naše porady nezveme, protože jsou většinou neuvolnění ze zaměstnání 
a nemají čas. Když potřebují starostové řešit problém knihovny, zvou si mě na samostatné jednání nebo 
přijedou do Dobré. 

Pomoc při revizi a aktualizaci KF 

Počet obsloužených knihoven 4 
Počet revidovaných k. j.                                                              32 661 
Počet revidovaných knihoven 3 
 
V roce 2019 proběhly řádné plánované revize dle smlouvy mezi PK a MSVK v Soběšovicích a v Pazderně. 
Aktualizace a údržba proběhla v Horních Domaslavicích a Nošovicích. 
V Dobré proběhla revize KF už v roce 2019, protože knihovna stejně musela být na dva týdny pro 
veřejnost uzavřena kvůli rekonstrukci sanitárních zařízení. 

Nákup a zpracování KF z prostředků obcí 

Počet obsloužených knihoven 7 
Počet nakoupených knihovních jednotek                                     742 
Počet zpracovaných knihovních jednotek                                     742 
 
Část nově nakoupeného KF z prostředků obcí tvoří dočasné cirkulační soubory, které po cirkulaci 
zůstávají ve stálém fondu knihoven v obcích, proto není součástí  výměnného fondu RKF. Tyto 
cirkulační soubory jsou nakupovány výhradně z finančních prostředků obcí a zůstávají v majetku obce, 
která se podílela na nákupu. Pro Pazdernu se už nenakupovaly knihy do stálého fondu, ale jen do 
cirkulačních fondů. 
 

Výměnný fond, cirkulace VF 

Stav výměnného fondu k 31. 12. 2019 celkem                          2779      
Roční přírůstek VF (od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019)                        120 
Zakoupeno z dotace na RF                                                               120   
Zakoupeno z prostředků obcí 0 
Zakoupeno z jiných zdrojů 0 
Odpisy KF                                                                                            304 
 
Do výměnných fondů jsou nakupovány pouze knihy. Abychom zajistili potřebný počet knih dodávaných 
do výměnných souborů podle zásad MSK pro výkon RFK, dodali jsme do výměnných souborů  knižní 
dary občanů pro MK Dobrá, protože objem finančních prostředků na celý nákup nedostačoval. Jiné 
typy dokumentů, jako audioknihy nebo Albi knihy pro děti a elektronické Albi tužky nakupujeme do 
stálého fondu knihoven z prostředků obcí. V roce 2019 proběhla i revize Místní knihovny v Dobré, kde 
je součástí celkového knihovního fondu i regionální výměnný fond. Při revizi byla provedena i 
aktualizace regionálního knižního fondu a byly vyřazeny opotřebované knihy. 
 



Cirkulace VF 

Počet obsloužených knihoven 7 
Počet expedovaných souborů                                                           59 
Počet svazků v souborech celkem                                                1912                     
Průměrný počet svazků v 1 souboru                                                32 
 

Servis výpočetní techniky 

Počet obsloužených knihoven 7 
Počet akcí                                                                                              28  
 
Servis výpočetní techniky provádějí na knihovnách zaměstnanci MK Dobrá, servisní technik IT z OÚ 
Dobrá za úplatu a servisní technik firmy LANius v rámci paušální platby za užívání AKS. 
 

Doprava v rámci výkonu RF 

Počet obsloužených knihoven 7 
Počet ujetých km                                                                            2346 
 
Auto k výkonu služeb v rámci RF poskytuje zdarma obec Dobrá. 
 

Automatizace knihoven 

Všechny knihovny jsou automatizovány již od roku 2013. Užívají AKS Clavius REKS, na toto byly 
zaměřeny IT zásahy v knihovnách. Všechny knihovny mají OPAC katalogy a webové stránky, které jsme 
v roce 2019 udělali nové pro všechny knihovny v regionu. 

 

Ostatní 

Data v Caslin jsou každoročně aktualizována a katalogizační záznamy jsou průběžně zasílány do 
Centrálního katalogu. 

 

Závěr 

Z důvodů rozšíření tanečního sálu byla rozhodnutím rady obce Pazderna úplně zrušena a vystěhována 
Místní knihovna v Pazderně. Knihy byly rozprodány nebo rozdány zdarma veřejnosti. Obecní rada  nám 
také sdělila, že 25.000,- Kč, které ročně poskytovala na provoz knihovny, včetně mezd a nákupu knih, 
nutně potřebuje na stavbu chodníku. 

Přílohy:  

1x tabulka – statistický výkaz výkonu RF za rok 2019  
 
 
V Dobré dne 29. 01. 2020 
 
Zpracovala: Marie Mališová, ředitelka 
Odsouhlasila: Marie Kotásková, pracovnice pro RKF 

 


