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Zpráva shrnuje komplexní hodnocení výkonu RF ke dni 31. 12. 2014. 

Porovnává jejich plnění s doporučovanými standardy regionálních 

funkcí knihoven. Byla sestavena s využitím písemných podkladů 

vypracovaných metodiky pověřených knihoven SK: Městské knihovny 

Benešov, Středočeské vědecké knihovny v Kladně, Městské knihovny 

Kutná Hora, Knihovny města Mladá Boleslav a Knihovny Jana Drdy 

Příbram. 
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Výroční zpráva 

Z P R Á V A  O  V Ý K O N U  R E G I O N Á L N Í C H  F U N K C Í   

V E  S T Ř E D O Č E S K É M  K R A J I  

CÍLE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2014 

Ještě počátkem tohoto roku se výkon regionálních funkcí (dále RF) ve Středočeském kraji (dále SK) 

řídil Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje (usnesení Zastupitelstva 

Středočeského kraje č. 79-6/2005/ZK ze dne 19. 9. 2005), která byla platná od 1. ledna 2006. 

Během roku 2013 však byla tato již nedostatečně vyhovující koncepce přepracována a 

aktualizována. Nová Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 

2014–2018 byla následně schválena Radou Středočeského kraje dne 16.12.2013 a 24.2.2014 i 

Zastupitelstvem Středočeského kraje. Od tohoto data se RF ve Středočeském kraji řídí touto 

koncepcí. 

Hlavním cílem bylo udržet financování RF alespoň ve stejné výši jako v předchozím roce, což se 

podařilo. Na výkon RF v roce 2014 bylo tedy k dispozici 10 mil. Kč. Do budoucna bychom se rádi 

přiblížili částce na výkon RF, která je uvedena ve výše zmiňované platné koncepci. Komplikaci 

přineslo také vládní navýšení mezd státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě o 3,5%. Zdroje pro navýšení částky na výkon RF o tyto mzdové prostředky se stále hledají. 

Velmi důležité bylo udržet výkon RF v kvalitě i kvantitě poskytovaných služeb. V rámci RF byly i 

nadále vykonávány následující služby. Poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová 

činnost byla zajišťována SVK a čtyřmi PK, a to systémem metodického vedení. Vzdělávání 

knihovníků, semináře, porady zajišťuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně za spolupráce s PK, 

a podílí se tak na jejich kvalifikačním růstu. Nákup (akvizici) a zpracování Výměnného fondu 

Středočeského kraje (ten je majetkem Středočeského kraje) zajišťuje Středočeská vědecká 

knihovna v Kladně (dále SVK) za spolupráce s PK. Tvorbu výměnných souborů a jejich cirkulaci  

v jednotlivých vymezených regionech zajišťuje SVK a čtyři PK. Jde o efektivní koordinaci a dělbu 

všech těchto činností.  

Tyto výše uvedené služby zajišťují dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb (dále 

VKIS) ve všech knihovnách SK, a napomáhají tak k vyrovnávání rozdílů v úrovni poskytování VKIS 

mezi obyvateli měst a malých obcí. Realizace těchto služeb umožňuje také zajistit kvalitu i 

kontinuitu veřejných VKIS v návaznosti na informační potřeby uživatelů.  
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Hlavní cíle, události a problémy ovlivňující výkon RF v  roce 

2014 

Samozřejmou prioritou je i nadále zajistit fungování RF. Jak již bylo zmíněno výše, byla na RF 

přidělena částka 10 mil. Kč, která, doufejme, pro nás ve výhledu neznamená částku konečnou. Rádi 

bychom z důvodu neustálého zkvalitňování nabízených služeb, dosáhli na částku, která je 

proponována v platné koncepci. Event. akceptující i makroekonomické ukazatele, které 

nedokážeme ovlivnit. 

Velkou změnou bylo také schválení nové Koncepce regionálních funkcí knihoven ve 

Středočeském kraji na období 2014–2018.  

Výkon RF v tomto roce ovlivnily také personální změny, které proběhly. Dosavadní vedoucí 

oddělení služeb knihovnám v regionu Kladno Mgr. Jirka Červenková odešla do důchodu a úvazek jí 

byl snížen na 0,4 – dále pracovala v tomto oddělení. Zároveň od 1.6. 2014 na její pozici nastoupila 

paní Hana Matějčková. Od 1.10. byl přijat nový zaměstnanec na celý úvazek – paní Vladimíra 

Dörflerová (0,5 úvazku v oddělení krajského centra a 0,5 úvazku v oddělení služeb knihovnám 

v regionu Kladno) a úvazek Mgr. L. Cukrové byl snížen o 0,1 na 0,6. K 1.11. 2014 skončila pracovní 

poměr na vlastní žádost Mgr. J. Červenková, čehož důsledkem je, že pí Dörflerová od 1.1. 2015 

přešla celým úvazkem do oddělení služeb knihovnám v regionu Kladno a pro oddělení krajského 

centra budeme vypisovat výběrové řízení na 0,5 úvazku. 

Ve svém důsledku však tyto personální změny vedly ke stabilizaci situace a zkvalitnění 

poskytovaných služeb. Nadále však platí, že personální zastoupení metodiků není ideální a bylo by 

potřeba pracovní úvazky navýšit. 

Na výkonu regionálních funkcí se spolu s Krajským knihovnickým centrem i nadále podílí  

4 pověřené knihovny, a to Městská knihovna Benešov, Knihovna města Mladá Boleslav, Městská 

knihovna Kutná Hora a Knihovna Jana Drdy Příbram.    

V předchozím roce, tj. 2013, se také podařilo vyřešit i další problém týkající se RF, a tím bylo 

přidělování finanční částky na fungování RF pověřeným knihovnám. Dříve přidělenou a schválenou 

částku dostávaly pověřené knihovny až během dubna a května a do té doby musely fungování RF 

dotovat z vlastních prostředků, což nebylo často vnímáno pozitivně ze strany zřizovatelů těchto 

knihoven. Počínaje rokem 2014 dostávají tyto knihovny první část peněz na provoz RF již začátkem 

roku, což je velký posun oproti předchozím letům.  

V 1. pololetí tohoto roku byl od výměnného fondu regionu Kladno oddělen fond pro profesionální 

knihovny, který v rámci něho existoval již dříve, ale nikdy nefungoval samostatně. Byl oddělen 

z toho důvodu, aby si profesionální knihovny mohly z tohoto fondu vybírat knihy do výměnných 

souborů. Dříve byly tyto soubory připravovány na základě tematických požadavků ze strany 



Výroční zpráva 

 

 

Stránka 3 

profesionálních knihoven. Profesionální knihovny byly s tímto seznámeny a změnu přijaly většinou 

pozitivně. Nepatrně se také navýšil počet knihoven, které o tuto službu mají zájem.  

Díky účelnosti a úspornosti při nakládání s finančními prostředky určenými na fungování RF, jsme 

mohli toto fungování zajistit ve víceméně dostatečné míře i kvalitě. 

   

 

Krajské knihovnické centrum se také podílelo na organizaci soutěže Středočeský Kramerius  

o nejlepší knihovníky z neprofesionálních knihoven, a to podle návrhů metodiček pověřených 

knihoven. Ocenění z rukou radního pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje  

Ing. Zdeňka Štefka, předsedy Komise pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje Pavla 

Volfa a ředitele Středočeské vědecké knihovny v Kladně Ing. Jiřího Miky převzaly ve čtvrtek 9. října 

2014 tyto knihovnice: paní Marie Krausová z Obecní knihovny v Olbramovicích, Mgr. Jana 

Kouřimská z knihovny ve Velkých Přílepech, paní Melanie Moravcová z Obecní knihovny  

v Kounicích, paní Věra Bílá z Místní knihovny v Obříství a Mgr. Alena Sahánková z Všenorské 

knihovny a Informačního centra Berounka.  

 

  



Výroční zpráva 

 

 

Stránka 4 

HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 

2014 

 

Poradenská a konzultační činnost  

 počet poskytnutých konzultací   1.662 

 počet metodických návštěv    1.139 

 celkem obsloužených knihoven      882 

Porady a konzultace jsou v oblasti regionálních služeb prostředkem koordinace, informování a 

vzájemné výměny názorů a poznatků. A v neposlední řadě také příležitostí k setkávání a zdrojem 

inspirace a předání zkušeností.  

Pro poradenskou a konzultační činnost je velmi důležitý osobní kontakt mezi knihovníky. Příležitost 

k takovému setkání se naskýtá především při distribuci výměnných souborů, a právě tyto návštěvy 

jsou využívány pro různé konzultace a metodickou práci. Další formou, která je také často 

využívána, je konzultace po telefonu nebo e-mailu. V těchto formách je doporučovaný standard RF 

naplňován. Pracovníci větších profesionálních knihoven využívají tuto službu jen občasně. Zájem  

o poradenství vzrůstá hlavně ze strany nových knihovníků, a to formou metodické návštěvy 

v obsluhované knihovně. Potřeba metodických návštěv je velmi žádoucí. Oproti loňsku se počet 

metodických návštěv o něco málo zvýšil, a to především v důsledku stabilnější situace v RF než 

v letech předchozích. Za metodické návštěvy jsou i nadále považovány pouze ty, při nichž 

docházelo přímo k metodické činnosti, proškolování knihovníka, nabídce vzdělávacích akcí, aktivní 

pomoci při řešení vzniklých situací apod. 

 

Statistika 

 počet zpracovaných statistických výkazů    840 

Díky tradičnímu proškolování a díky konzultacím se podařilo shromáždit vyplněné výkazy ze všech 

základních knihoven SK. Z těchto výkazů jsme získali celkem přesný přehled o stavu knihoven a 

knihovnictví ve Středočeském kraji. Je ovšem na místě konstatovat jistou neochotu i nedochvilnost 

ve vyplňování statistických výkazů ze strany některých obecních knihoven a obcí, ač se jedná  

o zákonnou povinnost. Také je třeba konstatovat, že při kontrole dodaných statistických výkazů 

byla zjištěna celá řada chyb, které musely být následně opraveny, aby je bylo možné uložit do 
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databáze NIPOSu. Bylo také zjištěno, že řada knihoven má již několik let přerušenu svou činnost, 

výkazy nedodávají, ale zároveň se neodhlásily z evidence Ministerstva kultury.  

 

Vzdělávání knihovníků, semináře, porady  

 Počet vzdělávacích akcí v rámci RF       321 

 Počet účastníků těchto akcí      543 

 Počet odučených hodin      166,5 

 Počet porad          13 

Celoživotní vzdělávání knihovníků je nezbytnou součástí zvyšování kvalifikace v tomto oboru. 

Knihovny působící na území Středočeského kraje využívaly pro své zaměstnance i v roce 2014 

nabízené vzdělávací akce, které pořádalo Krajské knihovnické centrum SVK či některé další velké 

knihovny.  

  

Na tomto poli spolupracuje Krajské knihovnické centrum SVK velmi úzce s metodiky v PK a 

sestavuje spolu s nimi vzdělávací nabídku podle potřeb obsluhovaných knihoven. Nabídka je proto 

optimální (viz příloha 2) a v počtu výukových hodin je doporučovaný standard naplňován.  

I zájem o školení v oblasti počítačové gramotnosti v rámci podprogramu VISK2 (program MK ČR) 

nadále trvá. Vzhledem k velikosti kraje a tematickému i místnímu roztříštění zájmu o tyto kurzy 

bylo nutné a žádoucí školit knihovníky v učebnách PK, aby byly tyto kurzy dostatečně naplněny. Ze 

strany knihovníků je nabídka těchto akcí pozitivně hodnocena.  

Krátké vzdělávací bloky jsou pravidelně zařazovány také před nebo v závěru porad knihovníků 

(profesionálních i neprofesionálních). Další možností odborného sebevzdělávání jsou rovněž různé   

                                         
1 Celkový počet - 48 vzdělávacích akcí = akce v rámci RF, PC kurzy v rámci VISK2 a další akce v jednotlivých PK.  
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e-learningové kurzy, jejichž nabídka je metodiky sledována a následně formou informací 

zprostředkovávána knihovníkům našeho kraje.  

V obsluhovaných knihovnách s jedním pracovníkem je často nutné řešit jeho uvolňování na porady 

nebo vzdělávací akce. Neprofesionální knihovníci nejsou z pochopitelných důvodů uvolňováni ze 

svých zaměstnání. Tento letitý problém je částečně řešen elektronicky rozesílanými materiály  

s  doporučením k jejich samostudiu. Odlišný zavírací den v knihovnách také ovlivňuje účast na 

vzdělávacích akcích, protože knihovníci preferují právě tento den, kdy nepůjčují a mohou se jich 

tak účastnit bez omezení. Některé profesionální knihovny nemají zavírací den vůbec a musí to řešit 

jiným způsobem. Proto právě již zmíněné samostudium předem zpracovaných výukových 

materiálů zveřejňovaných na http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/ a účast 

knihovníků v e-learningových kurzech je a zřejmě nadále bude vhodnou alternativou v těchto 

případech, kdy se knihovník nemůže dostavit na akci osobně. 

Stejně jako u akcí pořádaných v rámci programu VISK2 byla řada dalších vzdělávacích akcí 

uspořádána také v pověřených knihovnách, a to z důvodu snazšího přístupu knihovníků 

k vlastnímu profesnímu vzdělávání. 

Důležitou činností je také vydávání internetového měsíčníku Mezi námi. Svým zaměřením je určen 

především malým obecním knihovnám, ale podle našich zjištění oslovuje i knihovny větší. 

 

Nákup, tvorba výměnného fondu, cirkulace, distribuce 

 stav výměnného fondu k 31. 12. 2014  192.8512 

 roční přírůstek VF                  13.856 

 zakoupeno z finančních prostředků kraje                13.362 

Tato služba je stále vnímána ze strany všech 

obecních knihoven i jejich zřizovatelů jako zcela 

zásadní a nejdůležitější. Nákup knih a tvorba 

souborů „na míru“ (složení i počet knih výměnných 

souborů) se uskutečňuje dle potřeb jednotlivých 

knihoven. Pro velké množství malých obecních 

knihoven, které nedostatečně nebo zcela vůbec 

nenakupují publikace do vlastního knihovního 

                                         
2 Jedná se o fond nakoupený po roce 2006, kdy vstoupila v platnost koncepce, podle které se knihy nakupovaly centrálně 

v SVK v Kladně. 

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/
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fondu, se výměnný fond stává jediným garantem jejich smysluplnosti a fungování.  

V tomto roce byly vzhledem k včasnému obdržení peněz na nákup knih do VF, nakupovány knihy 

kontinuálně v průběhu celého roku, což mělo za následek mimo jiné i včasnou distribuci aktuálních 

novinek do knihoven Středočeského kraje v rámci výměnných souborů. Valná většina knih byla 

nakoupena s poskytnutým rabatem, a proto mohlo být za ušetřené finanční prostředky nakoupeno 

větší množství knih. Celkem bylo nakoupeno 13 362 knihovních jednotek za  

2 658 160,- Kč. Z částek určených pro každý jednotlivý pověřený region byla ještě odečtena 

poměrná suma, za kterou byly nakoupeny knihy pro profesionální knihovny (kvalitnější, odbornější 

publikace s delší výpovědní hodnotou). Tato suma činila v tomto roce celkem 91 902 Kč, a 

nakoupilo se za ní 331 knih. Celková částka 2 658 160 Kč znamená cenu s rabatem, kdybychom 

rabat neměli, zaplatili bychom místo výše uvedené částky 3 621 980 Kč. Díky poskytnutému rabatu 

jsme mohli nakoupit více knih do výměnného fondu. Jak již bylo řečeno výše, byl oddělen od 

výměnného fondu regionu Kladno fond pro profesionální knihovny, který koncem roku čítal 1 700 

knih.   

V tomto roce také proběhla první větší aktualizace výměnného fondu od roku 2006, proto je počet 

vyřazených knihovních jednotek vyšší. Většinou se jednalo o multiplikáty méně půjčovaných knih a 

o knihy poškozené, event. o uhrazené ztráty. 

 

Stav Výměnného fondu Středočeského kraje (pořízeného v rámci centrální akvizice od roku 2006) 

Region Stav 2013 Přírůstek Úbytek Stav 2014 

Benešov 29 412 1874 3205 28 081 

Kladno 45 035 3498 3003 45 530 

Kutná Hora 43 667 3339 1697 45 309 

Mladá Boleslav 38 582 2197 270 40 509 

Příbram 32 767 2454 1799 33 422 

Celkem 189 463 13 362 9974 192 851 

 

Budování výměnného fondu a následná cirkulace výměnných souborů po knihovnách jsou 

ekonomicky velmi úsporné. Doporučovaný standard výkonu RF je v tomto případě naplňován. 

Zvláště ze strany neprofesionálních knihovníků je tato služba velice kladně přijímána i hodnocena. 

 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu (KF) 

 počet obsloužených knihoven            82 

 počet revidovaných knihovních jednotek    43 316 
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Aktualizace vlastních fondů obsluhovaných knihoven je nezbytný krok nejen při jejich zpracování 

do elektronických databází, včetně systému Clavius REKS, který mají v regionech patřících pod 

pověřené knihovny v Kutné Hoře a Příbrami. Tento systém usnadňuje realizaci revizí KF 

v jednotlivých knihovnách. V řadě knihoven Středočeského kraje však i nadále zůstává knihovní 

fond poměrně zastaralý.  

Pomoc při aktualizaci KF je služba, o kterou je stále velký zájem. Jedná se o službu poměrně časově 

náročnou a vzhledem k počtu metodiků a počtu knihoven ve Středočeském kraji nemůže být tato 

pomoc vykonávána s větší pravidelností a zcela podle našich představ. Revize probíhají podle 

časových možností metodiků, kteří jsou přítomni alespoň při jejím zahájení a při jejím závěru. Po 

dobu provádění revizí samotným knihovníkem jsou vzniklé problémy konzultovány telefonicky 

nebo e-mailem. Jedná se o mimořádně časově náročnou činnost.  

 

Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených 

z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce  

Ani v tomto roce, stejně jako v předchozích letech, nebyla tato služba poskytována. Pouze 

v obsluhovaném regionu Mladá Boleslav je obhospodařován fond zakoupený z prostředků obcí. 

Knihovna má tuto skutečnost ošetřenu zvláštní smlouvou s těmito obcemi. 

 

Servis automatizovaného knihovního systému (AKS)  

 počet obsloužených knihoven            47 

Tato služba je realizována spíše výjimečně, a to především z důvodu finančních a odborných. Bylo 

by potřeba odborného pracovníka na IT technologie, který by tuto službu mohl zabezpečit pro 

knihovny Středočeského kraje. Služba je i časově náročná. Tato speciální činnost je metodicky 

zabezpečována pouze 1 pracovníkem KJD Příbram prakticky pro celý Středočeský kraj. Děje se tak 

v souvislosti s knihovním systémem Clavius REKS. Služba je poskytována na vyžádání. 
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HODNOCENÍ FINANCOVÁNÍ RF 

Výše finanční dotace, která nám byla pro tento rok přidělena, byla stejná jako v roce předchozím, 

tzn. 10 mil. Kč. To vede ke stabilizaci situace v RF, přestože k optimálnímu stavu se jen pomalu 

přibližujeme. Pro poskytování veškerých služeb v kvalitě i kvantitě, které bychom chtěli dosáhnout, 

by bylo zapotřebí navýšení finanční částky srovnatelné s částkou uvedenou v koncepci platné od 

tohoto roku. Do této částky také není započítáno navýšení mezd o 3,5 %, k němuž došlo  

v návaznosti na Nařízení vlády ČR č. 224 ze dne 15. října 2014. Naším cílem je postupné navýšení 

dotace, tak aby mohlo být jednak pokryto navýšení mezd a jednak aby mohl být postupně 

zvyšován počet úvazků a zajištěny služby v souladu s Koncepcí RF.  

Veškeré činnosti včetně rozvozů výměnných souborů jsou prováděny s nejvyšší možnou 

efektivitou.  

Pro stabilizaci situace regionálních funkcí by bylo potřeba i nadále udržet alespoň stejnou výši 

finančních prostředků na jejich výkon jako v tomto roce, spíše částku ještě navýšit. Navýšená 

částka by měla také akcentovat i neustále stoupající náklady (ceny energií či benzínu a nafty 

apod.). Přínosné pro zajištění kvalitního výkonu RF by bylo také navýšení počtu pracovních úvazků, 

které by více odpovídalo reálné situaci. 

Dotace za rok 2014 byla vyúčtována v souladu se smlouvami (viz příloha 1). 
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PŘÍLOHA 1 

Statistický výkaz výkonu RF  

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok 2014 

Kraj Středočeský - 5 pověřených knihoven                     SUMÁŘ 

Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 16,121 

Počet obsluhovaných knihoven 837 

Poradenská a konzultační činnost   

  počet obsloužených knihoven 882 

  počet poskytnutých konzultací 1 662 

  počet metodických návštěv 1 139 

Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

  počet obsloužených knihoven 834 

  počet zpracovaných statistických výkazů 840 

Vzdělávání knihovníků, semináře   

  počet obsloužených knihoven 408 

  počet všech vzdělávacích akcí 48 

      z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 32 

  počet všech účastníků 700 

      z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 543 

  počet všech vyučovacích hodin 266,5 

      z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 166,5 

Porady   

  počet obsloužených knihoven 127 

  počet akcí 13 

  počet účastníků 231 

Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

  počet obsloužených knihoven 82 

  počet revidovaných knihovních jednotek  43 316 

  počet revidovaných knihoven 36 

Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF   

  počet obsloužených knihoven 0 

  počet nakoupených knihovních jednotek 0 

Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF   

  počet obsloužených knihoven 0 

  počet zpracovaných knihovních jednotek 0 

Výměnný fond (v knihovních jednotkách)   

  stav výměnného fondu k 31. 12. 2014 385 743 

  roční přírůstek VF 13 856 

  roční úbytek výměnného fondu 15 457 
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     z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 13 362 

     z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

     z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 231 

Cirkulace VF   

  počet obsloužených knihoven 752 

  počet expedovaných souborů 2 263 

  počet svazků v souborech 133 144 

Servis automatizovaného knihovního systému   

počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 
automatizovaného systému 47 

  počet akcí, zásahů 47 

Doprava v rámci výkonu RF   

  počet obsloužených knihoven 763 

  počet ujetých km 40 491 

 

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

(pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2014 

Kraj Středočeský 
 5 pověřených knihoven SUMÁŘ 

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 2 981 176,06 

 z toho : nákup knihovního fondu 2 682 251,90 

Spotřeba energie (číslo účtu 502) 164 538,43 

Opravy a udržování (číslo účtu 511) 47 191,94 

Cestovné (číslo účtu 512) 42 022,00 

Ostatní služby (číslo účtu 518) 442 437,13 

 z toho : doprava 31 002,00 

 z toho : servis AKS 13 536,00 

 z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 

 z toho : nákup knihovnických služeb 40 000,00 

Mzdové náklady (číslo účtu 521) 4 620 477,66 

 z toho : platy zaměstnanců 4 436 273,50 

 z toho : ostatní osobní náklady 184 204,16 

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 1 523 562,48 

Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 65 624,41 

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 16 866,10 

Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68) 107 318,84 

Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69) 10 011 215,05 

Investiční náklady 0,00 

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) 10 011 215,05 

Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602) 11 184,00 

Přidělená dotace (krajská)  10 000 000,00 

Vráceno  0,00 
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  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) SUMÁŘ 

Náklady za rok   

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 34 769,15 

z toho: na nákup knihovního fondu  13 854,00 

Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0,00 

 z toho : platy zaměstnanců 0,00 

 z toho: ostatní osobní náklady 0,00 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 3 678,00 

Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) 169 582,00 

Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 208 029,15 

Investiční náklady 0,00 

Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 208 029,15 

    

Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování 0,00 

Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí) 0,00 

Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)  0,00 

    

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

(mimo prostředky určené na RF) SUMÁŘ 

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2014   

Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 0,00 

Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 50 000,00 

    

Podíl obcí na nákupu výměnného fondu    

Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu  0,00 

Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)  0,00 
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PŘÍLOHA 2 

Přehled vzdělávacích aktivit  

 Semináře – v rámci RF 

 Národní katalog povolání a kvalifikací – 12/2 v Praze (součást porady profesionálních 

knihoven), Mgr. Zlata Houšková, 25 posluchačů 

 Kurz rychlého čtení – 11/3 v MěK Kutná Hora, PhDr. Richard Papík, 15 posluchačů 

 Pedagogické minimum pro knihovníky (4 odborné semináře) – 12/3-30/4 v Praze,  

Mgr. Eva Bezoušková, 21 posluchač 

 Kurz rychlého čtení – 18/3 v KKC Kladno, PhDr. Richard Papík, 10 posluchačů 

 Rukodělný seminář pro pracovníky dětských oddělení – 27/3 v Kutné Hoře,  

pí Kateřina Dolejší, 12 posluchačů 

 Nový občanský zákoník pro knihovny – 7/4 v Praze, Ing. Mgr. Tereza Krupová,  

35 posluchačů 

 Kritické myšlení a čtení – 15/4 v Praze, Mgr. Dagmar Chytková, 11 posluchačů 

 Strategický přístup k managementu knihoven – 19/5 v MěK Praha, PhDr. Zdeňka 

Brázdová, 13 posluchačů (z toho 4 z MěK Praha) 

 Jak řídit, podporovat a hodnotit pracovní výkon - 20/10 v MěK Praha, PhDr. Zdeňka 

Brázdová, 12 posluchačů (z toho 3 z MěK Praha) 

 Rukodělný seminář pro pracovníky dětských oddělení – 23/10 v Kutné Hoře,  

pí Kateřina Dolejší, 22 posluchačů 

 Výrobky a nápady pro práci s dětmi – 5/11 v SVČ Labyrint Kladno, lektorky SVČ,  

13 posluchačů 

 Rukodělný seminář pro pracovníky dětských oddělení – 27/11 v Kutné Hoře,  

pí Kateřina Dolejší, 14 posluchačů 

 

 Přednášky – v rámci RF 

 Současná italská literatura – 3/2 v MěK Praha, PhDr. Alice Flemrová,  

21 posluchač 

 Současná severská literatura – 14/4 v MěK Praha, Mgr. Jitka Jindřišková  

a Mgr. Michal Švec, 22 posluchačů 

 Současná severská literatura – 7/5 v MěK Benešov, Mgr. Jitka Jindřišková  

a Mgr. Michal Švec, 21 posluchač 

 Tykáme si se Shakespearem – 20/5 v učebně KKC, Vladimír T. Gottwald,  

14 posluchačů (+87 studentů) 



Výroční zpráva 

 

 

Stránka 14 

 Zpracování dokumentů ve formátu MARC21 – 8/10 v MěK Benešov, pí Miroslava 

Nováková, 15 posluchačů 

 Zpracování dokumentů ve formátu MARC21 – 14/10 v MěK Kutná Hora,  

pí Miroslava Nováková, 23 posluchači 

 Zpracování dokumentů ve formátu MARC21 – 16/10 v Praze, pí Miroslava Nováková,  

15 posluchačů 

 Sci-fi a fantasy literatura – 5/11 v MěK Benešov, Ing. Vlado Ríša, 14 posluchačů 

 Současná slovenská literatura – 10/11 v MěK Praha, PhDr. Jana Pátková a Bc. Petra 

Uhlířová, 37 posluchačů 

 

 Kurzy počítačové gramotnosti – VISK2-podprogram Ministerstva kultury ČR    

 MS Word pro pokročilé – dvoudenní kurz 8/1 a 22/1 v KMMB, Mgr. Anna Nováková,  

9 posluchačů 

 Prezentační programy a technika v knihovně – dvoudenní kurz 4/2 a 11/2 v PC učebně 

SVK, Mgr. Anna Nováková, 12 posluchačů 

 Práce na PC v prostředí Windows 8 – jednodenní kurz 5/3 v PC učebně SVK,  

Mgr. Anna Nováková, 13 posluchačů  

 Práce s digitální fotografií v programu GIMP – jednodenní kurz 19/3 v MěK Benešov,  

Mgr. Anna Nováková, 9 posluchačů 

 Google nejen vyhledavač – jednodenní kurz 20/3 v PC učebně SVK, Mgr. Anna Nováková,  

9 posluchačů 

 MS Publisher – jednodenní kurz 26/3 v PC učebně SVK, Mgr. Anna Nováková,  

6 posluchačů 

 Prezentační programy a technika v knihovně – dvoudenní kurz 9/4 a 16/4 v KMMB,  

Mgr. Anna Nováková, 9 posluchačů 

 MS Excel pro mírně pokročilé – dvoudenní kurz 23/4 a 7/5 v KMMB, Mgr. Anna Nováková, 

10 posluchačů 

 Komunikace prostřednictvím Internetu – jednodenní kurz 24/4 v PC učebně SVK,  

Mgr. Anna Nováková, 8 posluchačů 

 Šablony webu pro obecní knihovny – jednodenní kurz 14/5 v KMMB, Mgr. Anna 

Nováková, 8 posluchačů 

 MS Excel pro pokročilé – dvoudenní kurz 27/5 a 3/6 v Praze (ve spolupráci se SKIP),  

Mgr. Anna Nováková, 12 posluchačů 

 Archivace dokumentů v knihovnách – jednodenní kurz 4/6 v MěK Benešov, Mgr. Anna 

Nováková, 8 posluchačů 

 MS Word pro pokročilé – dvoudenní kurz 14/10 a 21/10 v Praze, Mgr. Anna Nováková,  

16 posluchačů 
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 Volně šiřitelné aplikace a programy v knihovnách – dvoudenní kurz 22/10 a 19/11 v MěK 

Benešov, Andrej Chalupník, 9 posluchačů 

 Volně šiřitelné aplikace a programy v knihovnách – dvoudenní kurz 12/11 a 26/11 v MěK 

Benešov, Andrej Chalupník, 12 posluchačů 

 Databáze – elektronické systémy a zdroje – dvoudenní kurz 2/12 a 3/12 v PC učebně SVK, 

PhDr. Richard Papík, 11 posluchačů 

 

Uskutečnil se jeden Kurz knihovnického minima v SVK v Kladně (v termínu od 14/5 do 11/6). 

Zúčastnilo se ho 13 posluchačů, z toho 3 z malých obecních knihoven. Výuka je rozložena na 20 

hodin v 5 dnech. Složení závěrečné zkoušky formou testu je podmíněno účastí na 4 výukových 

dnech. Všechny přednášky kurzu lektorsky zajistili odborní pracovníci SVK. 

Neformální setkání pracovníků knihoven našeho kraje se konalo 19/11 za účasti 18 pracovníků 

v Knihovně ve Zlonicích.  

  

 


