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ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 7. DO 31. 12. 2019 
 

A/ POSKYTOVANÉ  SLUŽBY 
 

1)   UŽIVATELÉ  

 276 čtenářů se nově přihlásilo nebo přeregistrovalo na další rok, 

za celý rok získalo průkaz 1.655 čtenářů. 

Tato čísla nezahrnují údaje z pobočky v Mostištích. 

 Za sledované období bylo v knihovně obslouženo 14.241 návštěvníků, celoročně 29.978. 

Tato čísla nezahrnují údaje z pobočky v Mostištích. 

Konkrétně 12.047 zájemců o knihovní dokumenty, 522 uživatelů veřejného internetu,  

828 hostů kulturních akcí a 844 hostů vzdělávacích akcí. 

 Jsou vykazovány vedle výše uvedených fyzických též virtuální návštěvy. 

On-line služby z prostoru mimo knihovnu užilo 155 žadatelů o informaci,  

13.094 vstupujících do elektronického katalogu a  

4.814 vstupujících do elektronického výpůjčního protokolu. 

Za toto období bylo mimo knihovnu 18.063 návštěvníků. 

 26 čtenářů a 421 návštěvníků pobočky (v místní knihovně Mostiště, zkratkou MK) 

upravilo celoroční počty na 1.681 čtenářů a 60.989 návštěvníků. 

 Navíc evidujeme 6.927 návštěv webu, za rok 14.027. 

To navyšuje počet uživatelů veškerých našich služeb na 39.231, ročně 75.025. 

 

uživatelé bez MK 2017 2018 2019 

registrovaní uživatelé 1.928 1.635 1.655 

návštěvníci celkem 52.635 52.358 60.568 

     fyzické návštěvy 30.694 30.785 29.978 

     virtuální návštěvy 21.941 21.573 30.590 

 

2)  VÝPŮJČKY 

 Vypůjčeno bylo celkem 42.675 titulů kni, periodik, her a CD. 

Ročně činily výpůjčky 79.414 knihovních dokumentů, s pobočkou 80.717. 

V půjčovně pro dospělé 31.336 krásná a 1.645 naučná literatura.    

V půjčovně pro děti činila 5.856 krásná a 541 naučná literatura. 

Celkový podíl výpůjček dětem byl tedy 6.397 titulů.  

Ze všech výpůjček tvořila periodika 2.245 titulů. 

Výpůjčky CD s mluveným slovem a společenských her 1.052 titulů. 

Ani tato čísla nezahrnují údaje z pobočky v Mostištích. 

Pobočka přispěla k celoročnímu zúčtování dalšími 1.303 výpůjčkami. 

 Také se vyčleňuje počet prolongací. Bylo tedy prodlouženo 7.224 výpůjček. 

Celoročně prolongováno 16.268 výpůjček a s pobočkami celkem 16.290. 

 Zvlášť jsou vykazovány prezenční výpůjčky. Pročteno v knihovně 4.848 titulů. 

Prezenčně bylo za rok zapůjčeno 10.359 titulů a včetně poboček 10.680. 

 Nabízena i nadále imobilním čtenářům knižní donášková služba. 

 Službou biblioboxu se vrátilo celkem 1.562 výpůjček, za rok 1.731. 

 Vyřízeno 3.523 rezervací právě vypůjčených titulů knih i periodik ročně 7.169. 

 Provozovány i nadále tři knihobudky s nemožností kontroly počtu výpůjček. 

 

výpůjčky bez MK 2017 2018 2019 

výpůjčky celkem 76.632 72.786 79.414 

     výpůjčky dospělí 56.759 53.999 58.870 

     výpůjčky děti 11.532 11.384 13.790 

     výpůjčky tisk, CD, hry 8.341 7.400 6.754 

 

 

 

 



 Nejžádanějšími knihami pro dospělé Nesbö a jeho Pentagram (půjčeno16x), Sněhulák téhož autora (15x),  

třetí příčka patří Bábovkám Třeštíkové a zvolání Co to bude? Keleové -Vasilkové (každá půjčena14x).  

Nejpůjčovanější dětskou beletrií je Táta za všechny prachy Davida Walliamse (7x). 

Nejpopulárnějšími časopisy pro dospělé Svět motorů a Květy (97x), Vlasta (91x). 

Mezi dětskými periodiky vítězí Čtyřlístek (54x), Junior (30x), Simpsonovi - Bart (28x). 

CD pro dospělé staví na 1. místo Poslední aristokratku, Sirotčinec, Hadrového panáka (4x). 

Dětské zvukové knihy nabídly 1. příčku hned pěti nahrávkám (4x). 

Prim mezi společenskými hrami hrálo hned sedm titulů (4x). 

 

3)  ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 

 Tři veřejné internetové stanice zaznamenaly 522 návštěv. 

Za 12 měsíců 1.146 připojení a s pobočkou celkem 1.169. 

 Webové stránky www.knihovnavm.cz umožnily 6.927 návštěv, za rok 14.027. 

 Elektronický katalog Tritius zaznamenal  

z prostoru knihovny 320 vstupů a mimo knihovnu 13.094 vstupů. 

Ročně z knihovny 1.206 a mimo ni 21.939 vstupů do on-line katalogu. 

 Elektronický výpůjční protokol knihovního systému Tritius zapsal 

z prostoru knihovny 4 vstupy a mimo knihovnu 4.814 vstupů. 

 Za rok z knihovny 19 a mimo ni 8.651 vstupů do výpůjčního protokolu. 

 On-line informační služba představuje zodpovězených 155 dotazů, 430 dotazů za rok. 

 Elektronické služby byly celkem využity v 25.406 případech, ročně 46.988. 

 

elektronické služby 

bez MK 

2017 2018 2019 

služby celkem 43.372 38.360 46.988 

     veřejný internet 1.308 808 1.146 

     web knihovny 16.137 14.539 14.027 

     on-line katalog 18.772 15.945 23.145 

     výpůjční protokol 7.178 7.068 8.670 

 

4)  MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY 

 Jako dožádaná instituce jsme obdrželi 5 požadavků, za celý rok pouhých 13 požadavků. 

 V roli žádající knihovny jsme zaslali 35 požadavků, celoročně 84 požadavků. 

 Zapůjčili jsme 5 a vypůjčili si 32 titulů, za rok 13 zapůjčených a 76 vypůjčených titulů. 

 

5)  VYDAVATELSKÁ ČINNOST 

 Vydáno třetí číslo LISTU, občasníku pro návštěvníky knihovny. 

 

 

 

 
 

půjčovna pro děti a mládež 

 

 



6)  KULTURNÍ AKCE 
 Výstava Chuť všeho Z. Ptáčkové přilákala pozornost 121 návštěvníků. 

 Výstavu Trochu poezie nikoho nezabije G VM E. Kočí Valové vidělo dalších 46 ze všech 173 lidí. 

 Rovněž letní výstavka Optické klamy upoutala o prázdninách dalších 200 návštěvníků ze všech 300. 

 Podzimem nás provázela výstavka 3D knihuláci představující soutěžní práce dětí. 

Za celý rok 6 výstav pro více než 1 300 lidí. 

 Uspořádáno bylo dalších 21 námi lektorovaných besed pro 400 posluchačů, 

ročně 42 besed pro 794 dětí. 

Pětkrát zazněli Ti exoti, které převzala Kateřina Valová, dále 3x Abeceda v podání Lucie Kučerové,  

2x Komiks téže lektorky a 2x Živá? Mrtvá? Ivany Vaňkové. 

Dále 1x zaznělo: Zatoulané kotě, Večerníčky z knížky, O Jazýčku, Robot Rob, Tehdá, O Budulínkovi,  

Boj o vlast, Detektivka a na zvláštní prosbu Zlatý křížek. 

Šlo o děti ZŠ Sokolovská VM 8x, ZŠ Dobrá Voda 2x, MŠ Oslavice 2x. 

Jedenkrát zavítaly děti ZŠ Netín, ZŠ Oslavice, ZŠ Osová Bítýška, ZŠ Pavlínov, ZŠ Školní VM,  

ZŠ Tasov, MŠ Sokolovská VM, MŠ Nad Plovárnou, MŠ Hodov. 

Ředitelka ve školním roce 2019/2020 nabízí své besedy omezeně a na osobní vyžádání vyučujících. 

Je to možné díky stále se zvyšující úrovni besed lektorek – knihovnic půjčovny pro děti a mládež.  

Všechny tři se setkávají v divadelních představeních. 

Celoročně nejúspěšnějšími besedami Ti exoti a Zatoulané kotě (každá 5x). 

 Odehrána 3 divadelní představení pro 48 dětí, ročně 14 divadelních představení pro 287 dětí. 

Tradiční příběh O pejskovi a kočičce, kteří si dělali dort, okořenily zcela netradiční aktivity, 

do nichž se diváci z MŠ Sokolovská VM s chutí zapojili. 

Perníková chaloupka potěšila děti ze Čtenářského klubu ZŠ Oslavice. 

Největší ohlas měla ochutnávka žabího hlenu, nácvik šplhání na strom a stínohra nočního lesa. 

Bláznivý příběh O Karkulákovi nadchl ctěné publikum ZŠ a SŠ Březejc. 

Celoročně nejúspěšnějším divadlem byl hit O Karkulákovi (9x). 

 Připraveny programy v zahradě pro 17 dětí, za rok 4 programy pro 86 děti. 

Šlo o dvouhodinový program nazvaný Zahradní kešky vedený dvěma lektorkami.  

 Zahradní čítárna ožila během léta individuální hrou Člověče, nezlob se. 

 S úspěchem se shledala také malá hra pro dospělé nazvaná Letní kvíz. 

 Celkem 35 dospělých čtenářům v minianketě Nejotravnější povinná četba vyjádřilo svůj názor. 

 Zimou provázely Knihulákovy aktivity:  

v půjčovně pro dospělé osmisměrka Knihulákova lušťovka,  

v půjčovně pro děti výtvarná soutěž 3D Knihulák, 

v čítárně opět nevinná hra s trochu zavádějícím názvem Knihulákovy kuličky, ta potěšila 40 hráčů. 

 Tradičně úspěšný byl také dárek Mikuláš pro seniory. 

 

7)   VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 Pro období od března 2019 do března 2020 byla zahájena velká etapová hra Čtenářská výzva. 

Jde o to, přečíst třináct libovolných knih vybraných podle třinácti zadaných témat. 

Musí jít o díla, která dosud výzvař nečetl a možná by po nich jinak ani nesáhl. 

Cílem hry je rozšíření čtenářských obzorů hravých jedinců. 

Zadání pro dospělé:  

kniha zmíněná v jiné knize, kniha čtená někomu nahlas, kniha s ročním obdobím v názvu,  

kniha s knihovnou v ději, kniha autorovou prvotinou, kniha s otázkou v názvu. 

Zadání pro děti ovlivňuje navíc hod kostky, který zpřesní úkol těchto témat: 

autor, název, lokace, doporučení, téma, zařazení. 

 Výstavky v půjčovně pro dospělé provázejí právě Čtenářskou výzvu. 

Poslouží jako předvýběr zajímavých titulů podle požadovaných témat. 

 Žebříčky v půjčovně pro děti fungují na čelech regálů rovněž k předvýběru titulů Čtenářské výzvy. 

 Počátkem léta byla tato výzva nahrazena dlouhodobou akcí Jednohubky. 

Děti, které ve své půjčovně tráví celá odpoledne, mohou v tom čase přečíst klidně celou knihu. 

 Létem nás také provází podruhé akce Rande naslepo. 

Jde o to, nabídnout zájemcům i jinou četbu, než si obvykle sami vybírají. 

Hra má jednoduchý princip zapůjčení neprůhledně zabalené knihy.  

Teprve doma se čtenář seznámí s hrdiny, kteří mu budou dělat společnost. 

 Tradiční knihovní lekci absolvovali studenti G VM, SHŠ VM a žáci ZŠ Křižanov. 

 

 



8)  SLUŽBY KNIHOVNÁM 

 Poskytovány odborné služby pobočce MK v Mostištích. 

 Zkatalogizováno pro MK 8 přírůstků. 

Celkem bylo zapsáno 8 nových přírůstků. 

 Nebyly vyřazovány úbytky. 

 Zajišťováno a aktualizováno MK předplatné 2 časopisů. 

 Sestaveno 6 výměnných souborů. Zapůjčeno úhrnem 30 svazků. 

Celkem zapůjčeno 13 výměnných souborů o 90 svazcích. 

 Připraven letní kvíz pro čtenářky pobočky. 

 Zajištěno školení BOZP a PO dobrovolné knihovnice. 

 

9)  PREZENTACE INSTITUCE 

 Prostory zútulňovány průběžně výzdobou nikdy nepostrádající originální užití knížek. 

Podzim provázely listy ze stromů vykukující mezi listy knížek. 

Zima rozsvítila návštěvníkům nad hlavami spoustu světýlek.  

 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. 

 Vytvořeny zcela nové 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! 

 Probíhá druhým rokem utajovaná akce Pozornost k svátku. 

Dospělí přicházející v den svých jmenin si odnášejí malý pečený čaj. 

Pastelky a omalovánka VM čekala i na dětské oslavence. 

 Uskutečnila se tradiční akce Mikuláš pro seniory, která přinesla nadílku 45 obdarovaným. 

 Odeslány originální novoročenky s gumou ve tvaru sněhuláka na běloučké tužce. 

 

 

 

 
 

internetová studovna a čítárna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B/  ODBORNÉ ZÁZEMÍ 
 

1)  KNIHOVNÍ FOND 

 Nakoupeno a zpracováno bylo 1.155 přírůstků. 

Ročně 2.481 přírůstků, s pobočkou celkem 2.489. 

Dlouhodobě nejsme zcela schopni uspokojit poptávku po novinkách. 

Jsme omezeni nedostatkem místa v půjčovnách i skladech. 

Od přijímání darů jsme pro komplikovanou administrativu téměř upustili.  

 Odepsáno bylo 1.258 úbytků, za celý rok 1.316 úbytků. 

 Nadále participováno na projektu Česká knihovna. 

 Koupí dalších společenských her se jejich fond rozrostl na 253.  

 Předplaceno 53 titulů novin a časopisů. 

 Oceňován nový systém nabídky povinné četby s identifikací konkrétní zdejší školy. 

 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 

 Provedena pololetní účetní závěrka 2019. 

 Hlídáno každý měsíc čerpání rozpočtu v posledním čtvrtletí 2019. 

 Sestaveny přehledy nákladů a výnosů za II. a III. čtvrtletí 2019. 

 Vyhotovena zpráva o činnosti za I. pololetí 2019. 

 Vypracován, předložen a obhájen návrh rozpočtu městské knihovny 2020. 

 Vypracován, předložen a obhájen návrh rozpočtu nákladů hrazených městem 2020. 

 Absolvována kontrola VZP. 

 Vyúčtován grant na pořízení nového webu z Fondu Vysočiny. 

 Připravena aktualizace ceníku poplatků s platností od ledna 2020. 

 Uzavřena společná hmotná odpovědnost po změně personálního složení. 

 Provedena fyzická inventarizace. 

 Realizovány inventarizace pokladny a cenin. 

 Veden měsíčně deník veřejné knihovny. 

 Předložena žádost o předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru. 

 Hlídáno čerpání prostředků na dary hrazené z rozpočtu zřizovatele. 

 Provedena analýza stavu výpočetní techniky. 

 

3)   PROJEKTY 

 Získána dotace z projektu Česká knihovna zprostředkovaně od Ministerstva kultury. 

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

 Vystavěn nový web díky programu Informační a komunikační technologie Fondu Vysočiny. 

Kraj Vysočina tak přispěl dotací ve výši 64 320 Kč z celkových nákladů projektu 107 200 Kč. 

Nové webové stránky byly vytvořeny v bezproblémové spolupráci s firmou XART Velké Meziříčí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4)   PERSONÁLIE  

 Již několik let bojuje instituce se značnými personálními problémy. 

V první polovině roku 2019 nastupovala nová knihovnice do internetové studovny a čítárny.  

Do starobního důchodu knihovnice z půjčovny pro dospělé.  

Podařilo se po výběrovém řízení přijmout kolegyni s odborným vzděláním.  

 Knihovnice půjčovny pro děti a mládež nastoupila v druhé půli roku na mateřskou dovolenou. 

Obratem byl při dalším výběrovém řízení zajištěn schopný zástup. 

 Se všemi odcházejícími i přicházejícími zaměstnanci řešena veškerá nezbytná agenda: 

výpověď, vyrovnání stravenek a zůstatkových cen OOPP, dočerpání dovolené či náhradního volna,  

protokoly o splnění povinností, protokoly o předání věcí ve správě, inventury pokladen a skladů, 

ukončení dohod o společné odpovědnosti, výstupní lékařská prohlídka, zápočtové listy, evidenční listy… 

pracovní smlouva, platový výměr, popis práce, přidělení stravenek, nakoupení OOPP, stanovení dovolené, 

protokoly o převzetí povinností, protokoly o převzetí věcí ve správě, inventury pokladen a skladů,  

uzavření dohod o společné odpovědnosti, vstupní lékařská prohlídka, školení BOZP a PO… 

Neúplný výčet naznačuje náročnost nejen pro ředitelku knihovny, ale i pro externí účetní firmu. 

Nehledě na naprosto vyčerpávající opakovaná výběrová řízení a zaškolování nových zaměstnanců. 

 Knihovnice prezentovala instituci na mezinárodní konferenci Mosty mezi knihovnami v Tisnu. 

 Knihovnice zahájila e-kurz Knihovnického minima. 

 Knihovnice jely na seminář na téma Souborný katalog. 

 Administrativní pracovnice vyrazila na školení Spisová služba. 

 Uskutečnilo se sváteční předvánoční setkání, opět i s nelítostným bowlingovým turnajem. 

 

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
 

 Pořízen nový PC do sekretariátu. 

 Vyrobeny na zakázku skříňové nástavce na hry a kartotéční stůl. 

 Přesázeny veškeré květiny do nových keramických květináčů. 

 Prořezány stromy stromolezcem. 

 Provedena revize kotlů a plynových zařízení. 

 Uskutečněna revize hydrantů a hasicích přístrojů, elektrického nářadí a zařízení. 

 Provedena výměna hydrantových kohoutů. 

 Prováděny rodinným příslušníkem průběžně drobné opravy. 

 Opravena také zadavatelsky horní branka a odpad wc pro personál. 

 Udržována prostranství před budovou, parkoviště i zahrada: 

sekána tráva, zarovnáván živý plot, zalévány a upravovány keře i stromy, sbírány odpadky. 

 Prováděna zimní údržba komunikací. 

 Zajištěny vánoční služby objektu v době celozávodní dovolené. 

 

 

 

 
 

výstavní sál 

 

 



VÝHLED ČINNOSTI NA OBDOBÍ OD 01. 01. DO 30. 06. 2020 
 

A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
Předpokládá se zejména: 

 poskytování veškerých základních knihovních a informačních služeb 

 provozování knihobudek  

 výstava G VM H2O 

 výstavy ZUŠ VM Vrstvy země, Na křídlech ptáků a Představ si… 

 výstava Václav Kočí – Prolez Kupkou ke světlu 

 realizace besed, divadel, programů 

 dámský kvíz Muž od A po Z 

 kvíz Literární hádanky 

 hra Hrátky s abecedou – kreslíme, píšeme, vystavujeme 

 akce Rozcvička paměti 

 akce Divadelní neděle 

 akce Zahradní neděle 

 akce Promítání na zdi 

 akce Setkání výzvařů 

 spolupráce na soutěži Já a básnička 

 spolupráce na Pálení čarodějnic  

 malé akce: pozornost k svátku 

 prezentace: leták Knihovna ve schránce 

 propagace: výstavky a žebříčky, žebříky Povinná četba, vývěsky, web a LIST 

 

B/ ODBORNÉ ZÁZEMÍ 
Předpokládá se zejména: 

 nákup knih, CD, her a předplatné periodik 

 dokoupení knižních řad, žádaných meziknihovních výpůjček a multiplikátů povinné četby 

 participování na projektu Česká knihovna   

 vypracování zprávy o činnosti v II. pololetí 2019 

 vyhotovení ročního statistického výkazu 2019 

 provedení dokladové inventury majetku 2019 

 absolvování veřejnosprávní kontroly 2019 

 příprava plánů činnosti 2020 

 uskutečnění inventur pokladny a cenin 

 vzdělávání zaměstnanců  

 

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
Řeší se zejména: 

 nákup majetku dle plánu nákupu a finančních možností 

 nákup úklidových, hygienických, kancelářských a BOZP potřeb 

 drobná údržba budovy i okolí svépomocí případně dodavatelsky 

 udržování prostranství před budovou, parkoviště i zahrady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D/ PODĚKOVÁNÍ        
v II. pololetí roku 2020 nechť přijmou: 

 

1. ZŘIZOVATEL 

Město Velké Meziříčí 

 

2. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

Dům zdraví Velké Meziříčí 

XART Velké Meziříčí 

 

3. SPOLUPRACUJÍCÍ JEDNOTLIVCI 

Josef Vaněk 

 

4. VYHLAŠOVATELÉ GRANTŮ 

Kraj Vysočina Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2019 

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

 

5. DÁRCI PUBLIKACÍ 

Lysáková Eva, Velké Meziříčí 

Nakladatelství Filosofia FÚ AV ČR, Praha  

 

6. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

Informační centrum Městský úřad Velké Meziříčí 

 

 

 

     

 
 

divadlo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


