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ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 30. 6. 2017 
 

A/ POSKYTOVANÉ  SLUŽBY 
 

1)   UŽIVATELÉ  

 1.378 čtenářů se nově přihlásilo nebo přeregistrovalo na další rok. 

 Za sledované období bylo v knihovně obslouženo 17.587 návštěvníků.  
Tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.   

Konkrétně 12.228 zájemců o knihovní dokumenty, 728 uživatelů veřejného internetu,  

3.271 hostů kulturních akcí a 1.360 hostů vzdělávacích akcí. 

K hostům akcí náleželo zejména 748 ctitelů výtvarného umění,  

1.320 účastníků tematických besed, 143 návštěvníků divadla, 94 sportovců zahradních programů,  

230 soutěžících Pálení čarodějnic, 46 nocležníků Noci s Andersenem, 40 soutěžících recitátorů,  

555 hlasujících, 67 řešitelů výzev, 75 posluchačů přednášek, 45 luštitelů hádanek, 

na 300 obdivovatelů Květiny měsíce či rovněž zhruba 300 fanoušků interaktivních nástěnek … 

 Jsou vykazovány vedle výše uvedených fyzických též virtuální návštěvy. 

On-line služby z prostoru mimo knihovnu užilo 435 žadatelů o informaci,  

9.249 vstupujících do elektronického katalogu a  

4.044 vstupujících do elektronického výpůjčního protokolu. 

Za toto období bylo mimo knihovnu obslouženo 13.728 návštěvníků. 

 Navíc evidujeme 7.919 návštěv webu,  

což navyšuje počet uživatelů veškerých našich služeb na 39.234. 

 Odesláno čtenářům 467 upomínek, z toho 286 e-mailem. 
Není zde uvedena nejčastější 1. upomínka, neboť se nezasílá. 

 

Uživatelé 1. pololetí 2015 1. pololetí 2016 1. pololetí 2017 

registrovaní uživatelé 814 786 1.378  

návštěvníci celkem 35.864 34.619 39.234 

     fyzické návštěvy 17.363 15.352 17.587 

     virtuální návštěvy 18.501 19.267 21.647 

  

2)  VÝPŮJČKY 

 Vypůjčeno bylo celkem 38.403 titulů knih a periodik. 

V půjčovně pro dospělé 24.073 krásná a 2.920 naučná literatura.    

V půjčovně pro děti činila 6.314 krásná a 422 naučná literatura. 

Celkový podíl výpůjček dětem byl tedy 6.736 titulů.  

Ze všech výpůjček tvořila periodika 3.978 titulů. 

Zaváděny výpůjčky CD s mluveným slovem 696 titulů. 

(Zahanbit se nenechaly ani společenské hry se 279 kusy.) 

Také se vyčleňuje počet prolongací. Bylo tedy prodlouženo 11.523 výpůjček. 
Ani tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou. 

 Zvlášť jsou vykazovány prezenční výpůjčky. Pročteno v knihovně 3.373 titulů. 

 Knižní donáškovou službou bylo poskytnuto 53 výpůjček. 

 Služba biblioboxu spočívá v možnosti vrátit výpůjčky 7 dní v týdnu, 

vrátilo se tak celkem 1.434 výpůjček. 

 Vyřízeno 3.238 rezervací právě vypůjčených titulů knih i periodik. 

 

výpůjčky 1. pololetí 2015 1. pololetí 2016 1. pololetí 2017 

výpůjčky celkem 46.268 39.735 38.403 

     výpůjčky dospělí 32.615 29.116 26.993 

     výpůjčky děti 8.974 5.922 6.736 

     výpůjčky tisk + CD 4.239 + 440 4.091+606 3.978+696 

 



 Trojlístek nejžádanějších knih pro dospělé vede Moliérův Lakomec (půjčen 14x),  

druhé místo obsadila Poslední aristokratka Evžena Bočka (12x) a o třetí místo se dělí  

Gogolův Revizor, Monyové Střípky z ložnic a Tučkové Žítkovské bohyně (každá 12x). 

Nejpůjčovanější dětskou beletrií je Harry Potter a Kámen mudrců J.K. Rowling (13x),  

druhé místo zaujaly České dějiny očima Psa Martiny Drijverové  a Úžasný deník Liz Pichon (11x),  

na třetí příčce trůní hned deset titulů (10x). 

Nej novinami příloha Doma dnes (155x), Žďárský deník (138x), MF Dnes (134x). 

Nejpopulárnějšími časopisy pro dospělé Tina (180x), Instinkt (150x), Květy a Reflex (každá 140x). 

Mezi dětskými periodiky vítězí Čtyřlístek (171x), Top dívky (23x), ABC (21x). 

Zvukové knihy pro dospělé postavily na 1. místo Poslední aristokratku (6x). 

Dětská CD nabídla 1. příčku Čtyřlístku ve službách krále (8x). 

Prim mezi půjčovanými společenskými hrami hrála Enigma a Umí prase létat? (5x). 

 

3)  ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 

 Tři veřejné internetové stanice zaznamenaly 728 návštěv. 

 Webové stránky www.knihovnavm.cz umožnily 7.919 návštěv. 

 Elektronické katalogy knihovních systémů Clavius a Carmen zaznamenaly  

z prostoru knihovny 2.509 vstupů a mimo knihovnu 9.249 vstupů. 

 Elektronický výpůjční protokol knihovního systému Clavius zapsal 

z prostoru knihovny 46 vstupů a mimo knihovnu 4.044 vstupů. 

 On-line informační služba představuje zodpovězených 435 dotazů. 

 Elektronické služby byly celkem využity v 24.495 případech. 

 

Elektronické služby 1. pololetí 2015 1. pololetí 2016 1. pololetí 2017 

služby celkem 22.010 22.290 24.495 

     veřejný internet 889 754 728 

     web knihovny 8.395 7.485 7.919 

     on-line katalog 8.550 10.229 11.758 

     výpůjční protokol 4.171 3.691 4.090 

 

4)  MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY 

 Jako dožádaná instituce jsme obdrželi 4 požadavky. 

 V roli žádající knihovny jsme zaslali 52 požadavků. 

 Zapůjčili jsme 4 a vypůjčili si 51 titulů. 

 

5)  VYDAVATELSKÁ ČINNOST 

 Zpracováno 6 bibliografií. 
Bibliografie letos vycházejí z jednotné myšlenky „Rok podle abecedy“. 

Od ledna do června tedy představily autory s příjmeními na AB, CČDĎ, EF,GH, CHI, JK. 

 Vydáván LIST pro návštěvníky knihovny o nákladu 60 ks papírově a 60 ks elektronicky. 

Občasník se pro tento rok stal měsíčníkem kvůli postupnému uveřejňování slovníkových hesel. 

 Rozpracován Slovníček pojmů, aneb Jak to chodí v Městské knihovně Velké Meziříčí. 

Od ledna do června v LISTU a nástěnkou prezentovány pojmy od AB, CČDĎ, EF,GH, CHI, JK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6)  KULTURNÍ AKCE 

 Výstavu Svět podle G studentů G VM pod vedením E. Kočí Valové si prohlédlo 274 lidí. 

 Výstavu Ecce homo Václava Kočího uvedla velmi příjemná vernisáž a vidělo ji 235 návštěvníků. 

 Výstava Příběhy, na které svítilo slunce žáků ZUŠ VM vedeným D. Masnicovou zaujala 239 lidí.  

 Provozován zánovní malý výstavní prostor v hlavní chodbě, kde instalována jedna prezentace. 

Výhodou bezprostřední kontakt s návštěvníky půjčoven, nevýhodou jen kvalifikovaný odhad diváků. 

 Výstava soutěžních prací Veselá písmenka tam přiblížila práce dětí od 2 do 5 let. 

 Všechny 3 výstavy ve výstavním sále vidělo 748 diváků.  

 Uspořádáno bylo 56!!! námi lektorovaných besed pro 1.320 posluchačů. 

Desetkrát zazněl hit sezóny Zlatý křížek lektorovaný I. Vaňkovou, 

devětkrát osvědčená stálice Karel IV. rovněž I. Vaňkové a sedmkrát O Jazýčku stejné lektorky.  

Pětkrát Robot Rob, což je beseda vedená dvěma lektory, proto se připojily i nové knihovnice. 

Čtyřikrát Macourek v podání K. Balounové i Banka I. Vaňkové, třikrát její Živá nebo mrtvá. 

Dvakrát Neotesánek s I. Vaňkovou a rovněž vždy dvakrát s K. Balounovu Tehdá a Komiks,  

s M. Čermákovou Ilustrátoři, Abeceda a Cestovatel Bloudil.  

Výčet doplní Zatoulané kotě K. Balounové a Návštěva knihovny. 

Šlo o děti z MŠ Čechova VM 5x, Sokolovská VM 3x, Nad Plovárnou VM 1x, Sportovní VM 1x,  

rovněž MŠ Uhřínov 1x. Dále ZŠ Školní VM 13x!, ZŠ Oslavická VM 8x, Sokolovská VM 8x,  

též ZŠ Měřín 11x!, Lavičky 2x, Radostín nad Oslavou 2x a Pavlínov 1x. 

 Uspořádány 4 námi lektorované programy v zahradě pro 94 dětí. 

Jde se o dvouhodinové programy nazvané ZA – HRA – DA vedené všemi třemi lektorkami.  

Děti z MŠ Čechova a Sokolovská VM si diplomy a sladké medaile vybojovaly ve sportovním klání. 

Žáky ZŠ Sokolovská a Školní VM pohltily historické regionální lidové kolektivní pohybové hry. 

 Odehráno 6 námi lektorovaných divadelních představení pro 143 dětí. 
Tradiční příběh o pejskovi a kočičce, kteří si dělali dort, okořenily zcela netradiční aktivity, 

do nichž se diváci z MŠ Čechova, Mírová, Sokolovská VM a ZŠ Oslavická VM s chutí zapojili. 

Velký úspěch měla kuchyňská kapela, čichový test, zlý pes a popletený Kašpárek. 

 Díky aktualizované nabídce pořadů pro MŠ a ZŠ zaslané po konzultaci s učiteli do škol regionu 

 a přijetí zaměstnance se specializací na práci s dětmi a mládeží se nám v 1. pololetí 2016 podařilo: 

 významně rozšířit škálu besed, doplnit originální programy pod širým nebem a nepolevit v kvalitě. 

 Po odchodu zmiňované kolegyně v červenci téhož roku jsme se obávali odlivu zájmu škol.   

 Po personálních přesunech byly postupně přijaty dvě knihovnice lektorky pro dětské oddělení. 

Nabídku zasílanou letos v únoru jsme přetvořili a dokonce rozšířili o nové besedy a divadýlka. 

Okamžitě následoval ze strany učitelů ohromný zájem o rezervaci termínů pro jednotlivé třídy. 

 Proběhla soutěž a následná výstava Veselá písmenka pro děti od 2 do 5 let. 

 Ředitelka přednesla přednášku Známá neznámá Františka Stránecká nejen pro členy VGS VM. 

Dále při setkání důchodců v Zadním Zhořci interaktivní přednášku Neverbální komunikace. 

 Poskytli jsme našim sousedům přes ulici prostory pro obnovení tradice recitačních soutěží ZŠ a PŠ. 

 Připravili jsme po několika letech opět knihovnickou akci Noc s Andersenem. 

Třída 4. B ZŠ Oslavická se ocitla ve středověku díky Myšpulínově stroji času. 

Nocležníci potkali na kostelní věži choť věžníka, která jim nabídla křížaly, povidla i maz.  

Povykládala o životě na tak zvláštním místě a nechala hosty pohlédnout na večerní město z ochozu. 

Poslechli si přímo ve zvonici zvony a zkusili na vlastní kůži vynášet z chlívku kozu na pastvu.  

Poté je v katovně přivítal sám mistr ostrého meče a přihlíželi (nakonec nezdařené) popravě.  

Nad ohněm se opékaly špekáčky, hrál se kořeněný kvíz (čímpak se tehdy asi dochucovalo?).  

Došlo i na šprýmovnou scénku z hospody v podání dorostu šermířské skupiny. 

A honem k Moráňskému hřbitovu. Už z dálky byl viděn krejčík, který tam dle pověsti uvízl v bráně. 

Po jednom projít pěšinou mezi náhrobky a ještě najít čamrdu, byla díky tomu strašidelná výzva.  

Ale zvládli to všichni a za chvíli už hráli s těmi nalezenými knoflíky u knihovny čáru.  

Před půlnocí ještě kvíz nazvaný: Jak se na Velkomeziříčsku kdysi pečovávalo o děti.  

A honem do spacáků čekajících ve výstavním sále a internetové studovně.  

Program vedla ředitelka a dvě začínající kolegyně, děti krotily třídní učitelka a paní družinářka.  

Do příprav se zapojili všichni zaměstnanci knihovny včetně dvou obětavých manželů. 

Z externistů vedoucí odboru kultury, pan kaplan a členové divadelní a šermířské společnosti TAS. 



 Jako každý rok jsme se zapojili do městské akce Pálení čarodějnic.  

Ředitelka opět provázela programem v roli moderátorky. 

Navíc si pro třicítku dospělých připravila hru Znáte hady? 

Knihovnice nabídly dvěma stovkám dětí hru Kondiční trénink domácích mazlíčků. 

Vrátily se dobře známé sestry Knihomilné a potřebovaly pomoci se svými zlenivělými zvířátky. 

Houkalka díky disciplíně Lov myší zajistila své líné sově oběd. 

Hadimorka nechala děti prolézt nevyztuženými tunely, aby připomněla svému hadovi Svlékání kůže. 

Vrápenka požadovala po soutěžících pro svého netopýra názornou ukázku Nočního letu po paměti. 

Arachnea nechala děti Ovíjet mouchy, tedy rodiče, aby si to její pavouk osvěžil. 

Čičimůra s malými nešťastníky procházela nad hladinou Suchou tlapkou, neboť kočky nerady vodu. 

Sestřenice Hnáta rozdávala všem trenérům balíčky s havětí (hada, žábu i myš ve sladkém provedení). 

Dali jsme si i tentokrát záležet na vlastnoručně vytvořených rekvizitách i kostýmech šitých na míru. 

Veřejnost oceňovala právě pěkné kostýmy a každý rok jinou hru s originálními pomůckami. 

 

7)   VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 Většina letošních aktivit je spojena myšlenkou „Rok podle abecedy“. 

Každý měsíc má přidělenu skupinu písmen, a té je různými způsoby věnována pozornost. 

 Nástěnky představily naše služby v pojmech na AB, CČDĎ, EF,GH, CHI, JK. 

Navazuje na ně úzce Slovníček pojmů, aneb Jak to chodí v Městské knihovně Velké Meziříčí. 

 Sepsáno letos 6 bibliografií shrnujících spisovatele s příjmeními na toho času aktuální písmena. 

 Tyto provázeny 6 výstavkami z jejich děl v půjčovně pro dospělé. 

Výhodou vytváření tematických kolekcí knih je vždy rychlé rozebrání čtenáři. 

 V půjčovně pro děti fungují na čelech regálů žebříčky k vyzdvižení zajímavých titulů. 

Tentokrát knihy sdružují rovněž počáteční písmena příjmení autora. 

 Hra Literární hádanky nabízí vždy s novým měsícem dva obrázky napovídající název knihy: 

Babička, Dášenka, Ferda mravenec, Honzíkova cesta, Chrám matky boží v Paříži, Jméno růže. 

 Akci Květina měsíce připravujeme celý rok ve spolupráci s obchodem F-květiny VM. 

K zapůjčené rostlině přidáváme vždy námi zpracovaný návod na pěstování. 

Takto jsme již představili Anthurium, Crassulu, Dianthus, Fialku, Hyacint, Impatiens a Kalanchoe. 

Tento nápad se líbí zejména našim dospělým čtenářkám, které zkrátka kytičky baví. 

 Děti zase zaujala novinka zvaná hlasování, do kterého se měsíčně zapojí průměrně 93 robátek. 

Co měsíc jim na boční straně výpůjčního pultu klademe jinou otázku s dvěma možnými odpověďmi. 

Otiskem razítka volí řešení, o jehož správnosti se přesvědčí s dalším dotazem. 

 Úspěch sklízí také v dětském nová výzva Seřaď v limitu podle abecedy. 

S hromadou rozházených knížek si poradilo už 67 hravých čtenářů. 

 Kvíz Muži od A do Z vyplnilo 25 čtenářek, protože byl logicky určen výhradně ženám. 

Hrálo se o 2 poukazy na masáže po 300 Kč. 

 

8)  SLUŽBY KNIHOVNÁM 

 Poskytovány odborné služby 3 pobočkám ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou. 

 Zajišťováno a aktualizováno MK předplatné 8 časopisů, z toho 5 titulů v remitendách. 

 Sestaveno 12 výměnných souborů všem pobočkám. Zapůjčily si úhrnem 421 svazků. 

 Provedeny metodické návštěvy všech poboček. 

Zajištěny veškeré podklady na základě shledaných nedostatků. 

 Provedena revize knihovního fondu v MK Mostiště. 

 Uchystáno pro dobrovolné knihovnice školení BOZP a PO. 

 Odevzdáno zřizovateli vyúčtování služeb pobočkám v roce 2016. 

 Vedena studentské mimooborové praxe. 

 

 

 

 

 

 



9)  PREZENTACE INSTITUCE 

 Prostory zútulňovány průběžně výzdobou nikdy nepostrádající originální užití knížek. 

Létem letíme s balóny, které na plášti nesou naše motto „Choďte do knihovny – duševní posilovny“. 

 Vyvěšovány souborné měsíční plakáty zmiňující aktivity pro veřejnost nad základní služby. 

 Využívány prezentace na plochých obrazovkách radnice i vyhlášení městským rozhlasem. 

 Obměňovány vývěsky před budovou i nástěnky ve vstupní chodbě. 

 Aktualizovány informace ve vývěskách, nástěnkách, dveřích i regálech. 

 Užívány též vývěsky před objekty Jupiter-clubu a NEKA. 

 Aktualizovány a průběžně upravovány internetové stránky instituce. 

 Užívána schránka důvěry sloužící k vyjádření kladných i záporných připomínek. 

 Půjčovány deštníky s mottem knihovny. 

 Oceňovány dioptrické brýle na čtení k půjčování zapomnětlivým dospělým návštěvníkům. 

 Poskytovány čtenářům k odnesení většího počtu výpůjček igelitové tašky s naším mottem. 

 K prezentaci slouží také naše první originální a zcela autorská desková hra Do knihovny! 

 V lednu jsme připravili pro děti anketku Co máme letos změnit? 

 Oblibu si získal také dětský tipář dobré četby, v němž si sami malí čtenáři doporučují knížky. 

 Probíhá druhým rokem utajovaná akce Pozornost k svátku. 

Již 10 dospělých čtenářů přicházejících v den svých jmenin si  odneslo malý pečený čaj. 

Pastelky a omalovánka VM čeká letos nově i na dětské oslavence. 

 Knihovnu navštívila exkurze delegace z chorvatského města Tisno. 

 Ředitelka usedla v porotách recitačních soutěžích Dózy VM i ZŠ a PŠ VM. 

 

 

B/ ODBORNÉ  ZÁZEMÍ 
 

1)   KNIHOVNÍ FOND 

 Nakoupeno a zpracováno bylo 650 přírůstků. 

Dlouhodobě nejsme zcela schopni uspokojit poptávku po novinkách. 

Jsme nuceni upřednostňovat beletrii před dražší odbornou literaturou. 

Od přijímání darů jsme pro stále komplikovanější administrativu téměř upustili.  

 Nadále participováno na projektu Česká knihovna. 

 Nakoupeno 26 zvukových knih. 

 Koupí dalších 16 společenských her se jejich fond rozrostl na 174.  

 Dokoupeny chybějící tituly knižních řad a často objednávaných meziknihovních výpůjček. 

Pořízeny multiplikáty často požadovaných knih s ohledem na povinnou četbu. 

 Aktualizován systém akvizice a profilace knižního fondu. 

 Odebírány 4 titulů remitend časopisů. 

 Předplaceno 45 titulů novin a časopisů. 

 Odepsáno bylo od začátku roku 63 úbytků. 

 Realizována tradičně úspěšná burza vyřazených knih a periodik. 

 Stále rostoucímu zájmu se těší služba druhé šance.  

Návštěvníci na stůl v hlavní chodbě odkládají své knihy, o které nemají zájem. 

A naopak si mohou odnést ty, jenž je zaujaly a někdo jiný je již pokládal za přebytečné. 

 Úspěšně provozovány knihobudky celoročně v domě zdraví a sezónně na koupališti Palouky.  

Fungují podle pravidel ve 3 slovech: Vyber – čti – vrať!  

Četba je do knihobudek vybírána výhradně z druhé šance a našich vyřazených dokumentů. 

 

 

 

 

 

 

 



2)  DOKUMENTACE 

 Aktualizována dokumentace BOZP a PO. 

 Provedena roční účetní závěrka 2016. 

 Sestaveno daňové přiznání 2016. 

 Sestaven přehled nákladů a výnosů za IV. čtvrtletí 2016 a I. čtvrtletí 2017. 

 Vyhotovena zpráva o činnosti za II. pololetí 2016. 

 Předložena zpráva o finančních kontrolách 2016. 

 Předložena zpráva o řídících kontrolách 2016. 

 Vypracována zpráva podle zákona 106 2016. 

 Absolvována veřejnosprávní kontrola 2016. 

 Zpracován statistický výkaz 2016. 

 Vyúčtovány tiskové rozmnoženiny 2016. 

 Provedena dokladová inventarizace 2016. 

 Realizovány inventarizace pokladny a cenin. 

 Realizovány inventarizace skladových zásob. 

 Zaslána data do souborného katalogu. 

 Vyhotoven rozpočet a zásady čerpání FKSP 2017. 

 Vypracován rozbor hospodaření FKSP 2016. 

 Zkalkulován ceník poplatků 2017. 

 Veden měsíčně deník veřejné knihovny. 

 Provedena archivace periodik 2016. 

 Vyhotovena žádost o poskytnutí dotace Česká knihovna MK. 

 Předložena žádost o předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru. 

 Podepsána nová pojistná smlouva s Kooperativou. 

 Podepsána se zřizovatelem nová smlouva o výpůjčce. 

 Zpracován popis, hlášení produkce, povolení uložení, smlouva evidence odpadu. 

 Sestaveny plán každoročních aktivit, plán propagačních aktivit. 

 Připraveny plán výstav, plán nástěnek - bibliografií - žebříčků. 

 Vznikl rovněž plán čerpání prostředků na dary, plán vzdělávání zaměstnanců. 

 Zpracovány plán pořízení majetku a plán údržby objektu a pozemků. 

 Zaslána nová nabídka programů pro MŠ a ZŠ. 

 

3)   PROJEKTY 

 Získána dotace z projektu Česká knihovna zprostředkovaně od Ministerstva kultury. 

Jde o nákup nekomerčních titulů děl české literatury v maximální možné výši. 

 Získána dotace z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3) ve výši 206 000 Kč. 

Díky tomu přejdeme na knihovní systém Tritius formou pořízení licence a server hostingu. 

Dojde k modernizaci on-line katalogu Carmen a přechodu na nová katalogizační pravidla RDA. 

To nám umožní opět posílat záznamy do Souborného katalogu ČR. 

Jako spoluúčast vyměníme výpůjční PC, počítač pro on-line katalog a tiskárnu pro veřejnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4)   PERSONÁLIE  

 Již dva roky bojuje instituce se značnými personálními problémy: 

 Za nemocnou paní uklízečku nejprve přijat zástup a později s ní byl rozvázán pracovní poměr. 

Zastupující uklízečka přešla tedy do pracovního poměru a vzápětí žádala jeho ukončení. 

Vybrána nová kolegyně s nástupem v únoru 2017, tedy po uplynutí výpovědní doby předchůdkyně. 

Pracovní poměr této uklízečky byl ukončen po šesti měsících v červenci. 

Na základě výběrového řízení nastoupí další uklízečka v září. 

Během srpnové rekonstrukce bude tedy úklid zajišťován svépomocí. 

 Na podzim loňského roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na dvě místa knihovnic půjčovny pro děti. 

V létě totiž odešla nenadále jedna knihovnice této půjčovny a druhá byla přeřazena na dospělé. 

Odtud v prosinci plánovaně odcházela kolegyně do starobního důchodu.  

V listopadu však nastoupil pouze jeden nováček, druhý zájemce si to rozmyslel. 

Toto místo bylo tak obsazeno až od února 2017 po dalším výběrovém řízení. 

 V srpnu vyprší výpovědní lhůta další knihovnici v internetové studovně a čítárně. 

 Na toto místo právě probíhá výběrové řízení. 

 Se všemi přicházejícími i odcházejícími zaměstnanci řešena veškerá nezbytná agenda. 

 Všem zaměstnancům vyhotoveny nové platové výměry. 

 Vedena jedna studentská mimooborová praxe. 

 Zaměstnanci absolvovali školení BOZP a PO. 

 Zaměstnanci absolvovali školení obsluhy kotlů. 

 Zaměstnanci absolvovali školení Sociální sítě. 

 Nováčci absolvovali e-kurz Knihovnického minima. 

 Ředitelka absolvovala seminář Zákoník práce 2017. 

 Ředitelka absolvovala seminář Registr smluv. 

 Zaměstnanci při poradě seznámeni se všemi plány. 

 Zaměstnanci při poradě informováni o vývoji statistických ukazatelů. 

 Zaměstnanci při poradě seznámeni se zprávou o činnosti za II. pololetí 2016. 

 

 

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
 Koupena řezačka, laminátor, ohřívač nápojů a vysavač. 

 Vyroben na zakázku do dětského stolek pod závěsný PC, regál na knihy, dělítka mezi periodika. 

Pořízeny také do půjčovny pro děti další dva sedací vaky a domeček pro panenky. 

 Provedeny tamtéž odborné opravy regálu naučné literatury a výpůjčního pultu v dospělém. 

 Ušit na zakázku chybějící kostým čarodějnice a prolézací tunely. 

 Nakoupeny úklidové prostředky, hygienické a kancelářské potřeby. 

 Provedena revize spalinových cest. 

 Zadána oprava nefunkčních hromosvodů. 

 Provedeny svépomocí i dodavatelsky drobné údržbářské práce. 

 Přemístěny, přesázeny a ošetřeny květiny. 

 Zajištěno odborné prostříhání jabloní. 

 Umyta veškerá okna a závěsná svítidla. 

 Uklizeny sklady novin, časopisů a rekvizit. 

 Uskutečněn svépomocí jarní úklid pozemků. 

 Zprovozněna zahradní čítárna: poryto pískoviště, umyt zahradní nábytek. 

 Udržována prostranství před budovou, parkoviště i zahrada: 

sekána tráva, zalévány a upravovány keře i stromy, doplněna kúra, sbírány odpadky. 

 
 

 



VÝHLED ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 7. DO 31. 12. 2017 
 

A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
Předpokládá se zejména: 

 poskytování veškerých základních knihovních a informačních služeb 

 prezentace: nástěnky, bibliografie, výstavky, vývěsky, web a LIST 

 přepracování nabídky programů pro MŠ a ZŠ pro šk. r.  2017/2018 

 provozování knihobudek 

 prázdninová tipovací hra Příroda podle abecedy 

 korespondenční hra Od Athén po Žilinu 

 etapová soutěž Kde to je? 

 skrytá akce Pozornost k svátku 

 akce Mikuláš pro seniory 

 

B/ ODBORNÉ ZÁZEMÍ 
Předpokládá se zejména: 

 realizace projektu Přechod na knihovní systém Tritius: 

pořízení licence a server hostingu Tritia 

přechod na katalogizační formát MARC 21 a pravidla RDA 

modernizace on-line katalogu Carmen 

 nákup knih, CD, her a předplatné periodik 

 participování na projektu Česká knihovna   

 jednání o uzavření poboček nebo změně poskytovaných služeb  

 předložení přehledu nákladů a výnosů za II. čtvrtletí 2017 

 vypracování zprávy o činnosti v I. pololetí 2017 

 vypracování, předložení a obhajoba rozpočtu 2018 

 provedení fyzické inventarizace majetku 2017 

 uskutečnění inventarizací pokladny a cenin 

 vzdělávání zaměstnanců  

 vyřešení personální tíže po odchodu 2 zaměstnanců  

výběrová řízení a zaučení uklízečky a knihovnice internetové studovny a čítárny 

 

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
Řeší se zejména: 

 realizace projektu Přechod na knihovní systém Tritius: 

výměna výpůjčního PC v půjčovně pro dospělé a katalogového PC v půjčovně pro děti 

pořízení tiskárny pro veřejnost v čítárně 

 práce spojené s částečnou revitalizací půjčovny pro děti: 

výměna koberce na podlahách i pódiu 

výměna výpůjčního pultu 

 práce spojené s rozšířením využití výstavního sálu: 

odstranění příčky a zazdění dveří 

výměna koberce 

výmalba místnosti i přilehlé chodby 

 nákup majetku dle plánu nákupu a finančních možností 

 revize elektrického nářadí, komína, kotlů, hydrantů a hasicích přístrojů 

 drobná údržba budovy i okolí svépomocí případně dodavatelsky 

 udržování prostranství před budovou, parkoviště i zahrady 

 

 

 



D/ PODĚKOVÁNÍ        
v I. pololetí roku 2017 nechť přijmou: 

 

1. ZŘIZOVATEL 

Město Velké Meziříčí 

 

2. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

obchod F – květiny VM 

Římskokatolická farnost VM  

šermířská a divadelní společnost TAS VM 

 

3. SPOLUPRACUJÍCÍ JEDNOTLIVCI 

Josef Matějíček 

Josef Vaněk 

 

4. VYHLAŠOVATELÉ GRANTŮ 

Moravská zemská knihovna Brno (MK ČR Praha), Česká knihovna 

Ministerstvo kultury ČR Praha, Veřejné informační služby knihoven VISK 3 

 

5. DÁRCI PUBLIKACÍ 

Město Velké Meziříčí 

Technické služby, Velké Meziříčí 

 

6. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

Informační centrum Městský úřad Velké Meziříčí 

  

  

PŘÍLOHY 
 

fotografie   akce Noc s Andersenem  

akce Pálení čarodějnic  

     

     

ukázka   zadání literární hádanky 

karta dámského kvízu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

z kostelní věže při Noci s Andersenem: 

za chvíli povídání o potížích s kozou a kadibudkou přeruší zvony 

 

 
 

z katovny při Noci s Andersenem: 

po popravě vyhládne a špekáčky přijdou vhod 

 



 
 

u knihovny při akci Noc s Andersenem: 

hrajeme čáru s čamrdami nalezenými cestou přes Moráňský hřbitov 

 

 
 

v knihovně při akci Noc s Andersenem: 

uléháme po půlnoci k neklidnému spánku se sny plnými zážitků 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

na Fajtově kopci při akci Pálení čarodějnic: 

horní řada zleva Hadimorka, Hnáta, Houkalka, Čičimůra, Baba Jaga 

klečící zleva Arachnea, Vrápenka 

 

 
 

na Fajtově kopci při akci Pálení čarodějnic: 

Houkalka dohlíží na lov myší pro zlenivělou sovu 

 

 

 

 

 

 



dámský kvíz 
 

„Všichni muži jsou stejní.  

Mají jen různé tváře, aby od sebe byli k rozeznání.“ 
Marilyn Monroe 

 
Agresivita  Muži jsou agresivnější než ženy a mají sklon k násilnostem.   ANO  NE 

 

Barvy  Muž lépe rozlišuje barevné odstíny (nuance) než žena.    ANO  NE 

 

Citlivost Muž hůře rozpoznává řeč těla, má menší psychickou citlivost.  ANO  NE 

 

Dýchání  Dechová frekvence muže je vyšší než u ženy.     ANO  NE  

 

Emoce Muž umí lépe vycítit emoce druhých a odečíst je.    ANO  NE 

 

Fyzička Pětapadesátiletý muž vládne 70 procenty síly, kterou měl v 25 letech. 

Stejně stará žena 90 procenty.       ANO  NE 

 

Geny Na ženském X chromozomu je asi 1 500 genů, 

kdežto mužský chromozom Y jich nese s bídou 78.    ANO  NE 

 

Hemisféra Mužům lépe funguje levá hemisféra, 

ale ženy umějí efektivně využívat obě dvě.     ANO  NE 

 

Chuť Muž spolehlivě rozlišuje dvě chutě – hořkou a sladkou (pivo a tatranka). ANO  NE 

 

Inteligence Muži dávají přednost vzhledu před inteligencí, 

protože většinou lépe vidí, než myslí.      ANO  NE 

 

Jazyk Chlapci většinou mluví dříve a lépe než dívky, 

také dříve čtou a rychleji se učí cizím jazykům.     ANO  NE 

 

Kůže Mužská kůže je na zádech nejsilnější - až čtyřikrát oproti břichu.  

Příroda tak vybavila ochránce tlupy pro útok zezadu.    ANO  NE 

 

Leváctví Muži bývají častěji leváci.        ANO  NE 

 

Mozek Mozek mužů je specializovanější a je naprogramován tak, 

aby se vždy soustředil na jeden úkol.      ANO  NE 

 

 

 



Nos Velikost nosu muže souvisí s inteligencí.  

Čím větší nos, tím je muž inteligentnější.     ANO  NE 

 

Oči Mužské oko má schopnost vidět jen to,  

co chce (pěkné slečny), co nechce, nevidí (koš s odpadky).   ANO  NE 

 

Plíce Muž má menší plíce než žena.       ANO  NE 

 

Ruce Mužská ruka má proti ženské o jednu kost víc, proto mají muži větší sílu. ANO  NE 

 

Srdce Muž má větší srdce než žena.       ANO  NE 

 

Testosteron Je test na mužskou sterilitu.       ANO  NE 

 

Ucho Muži slyší lépe než ženy a dobře zachycují zvuky o vysoké frekvenci. ANO  NE 

 

Věk Muž se dožívá v průměru vyššího věku než žena.    ANO  NE 

 

Zrak Muži mají lepší prostorové vidění a odhad vzdálenosti 

(dobré couvání a parkování auta).       ANO  NE 

 

 

 

 

 

jméno a příjmení…………………………………………………….. 

 

telefon………………………………………………………………… 

 

 

 
 

Muž je „lovec“, celý den shání potravu či něco podobného.  

Večer chce zírat do ohně a doplňovat tekutiny (sedí u televize a pije pivo).  

S věkem se to zhoršuje. 
 

Rada od ženy je pro muže totéž 

jako obvinění z omylu a vyjádření nedůvěry. 

 

 

Žena se strachuje o budoucnost až do doby, kdy se vdá. 

Muž se o budoucnost začne bát ve chvíli, kdy se ožení. 

 
 

Mnoho mužů se domnívá, že monogamie je materiál, 

z něhož se vyrábí nábytek. 
 


