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ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 7. DO 31. 12. 2018 
 

A/ POSKYTOVANÉ  SLUŽBY 
 

1)   UŽIVATELÉ  

 264 čtenářů se nově přihlásilo nebo přeregistrovalo na další rok, 

za celý rok získalo průkaz 1.635 čtenářů. 
Tato čísla nezahrnují údaje z pobočky v Mostištích. 

 Za sledované období bylo v knihovně obslouženo 14.080 návštěvníků, celoročně 30.785. 
Tato čísla nezahrnují údaje z pobočky v Mostištích. 

Konkrétně 11.626 zájemců o knihovní dokumenty, 197 uživatelů veřejného internetu,  

1.726 hostů kulturních akcí a 531 hostů vzdělávacích akcí. 

K hostům akcí náleželo zejména 120 ctitelů výtvarného umění, 87 návštěvníků divadla,  

187 účastníků tematických besed, 52 dětí zahradního programu, 66 hráčů letní zahradní hry, 

321 hravých čtenářů Rande naslepo, 120 účastníků Historické rozcvičky paměti… 

 Jsou vykazovány vedle výše uvedených fyzických též virtuální návštěvy. 

On-line služby z prostoru mimo knihovnu užilo 352 žadatelů o informaci,  

7.516 vstupujících do elektronického katalogu a  

3.800 vstupujících do elektronického výpůjčního protokolu. 

Za toto období bylo mimo knihovnu 11.668 návštěvníků. 

 30 čtenářů a 456 návštěvníků pobočky (v místní knihovně Mostiště, zkratkou MK) 

upravilo celoroční počty na 1.665 čtenářů a 52.814 návštěvníků. 

 Navíc evidujeme 7.730 návštěv webu, za rok 14.539. 

To navyšuje počet uživatelů veškerých našich služeb na 34.918, ročně 69.146. 

 Odesláno čtenářům 438 upomínek. 
Není zde uvedena nejčastější 1. upomínka, neboť se nezasílá. 
 

uživatelé bez MK 2016 2017 2018 

registrovaní uživatelé 1.475 1.928 1.635 

návštěvníci celkem 76.868 52.635 52.358 

     fyzické návštěvy 28.586 30.694 30.785 

     virtuální návštěvy 48.282 21.941 21.573 

 Je zjevná souvislost mezi poklesem registrovaných uživatelů a návštěvníků se snižujícím se počtem obyvatel VM. 

 

2)  VÝPŮJČKY 

 Vypůjčeno bylo celkem 38.728 titulů knih a periodik. 

Ročně činily výpůjčky 72.786 knihovních dokumentů, s pobočkami 74.103. 

V půjčovně pro dospělé 27.657 krásná a 1.841 naučná literatura.    

V půjčovně pro děti činila 5.271 krásná a 550 naučná literatura. 

Celkový podíl výpůjček dětem byl tedy 5.821 titulů.  

Ze všech výpůjček tvořila periodika 2.517 titulů. 

Zaváděny výpůjčky CD s mluveným slovem 892 titulů. 
Ani tato čísla nezahrnují údaje z pobočky v Mostištích. 

Pobočka přispěla k celoročnímu zúčtování dalšími 1.317 výpůjčkami. 

 Také se vyčleňuje počet prolongací. Bylo tedy prodlouženo 7.547 výpůjček. 

Celoročně prolongováno 14.778 výpůjček a s pobočkami celkem 14.795. 

 Zvlášť jsou vykazovány prezenční výpůjčky. Pročteno v knihovně 2.937 titulů. 

Prezenčně bylo za rok zapůjčeno 5.945 titulů a včetně poboček 6.246. 

 Knižní donáškovou službou bylo poskytnuto 6 výpůjček, za rok 23 výpůjček. 

 Službou biblioboxu se vrátilo celkem 1.545 výpůjček, za rok 2.800. 

Tato služba se osvědčila zejména při omezování provozu v létě či uzavření z důvodu rekonstrukce. 

 Vyřízeno 3.390 rezervací právě vypůjčených titulů knih i periodik ročně 6.864. 

 
Jak často chodíš do knihovny? 

víckrát týdně 13x, jednou týdně 9x, jednou za dva týdny 7x, jednou za měsíc 11x, méně často 1x 



výpůjčky bez MK 2016 2017 2018 

výpůjčky celkem 82.583 76.632 72.786 

     výpůjčky dospělí 62.621 56.759 53.999 

     výpůjčky děti 11.461 11.532 11.384 

     výpůjčky tisk + CD 8.501 8.341 7.400 

 

 Trojlístek nejžádanějších knih pro dospělé vede Hartlův Nejlepší víkend a Mornštajnové Hana (20x),  

druhé místo obsadil Molierův Lakomec (19x), třetí příčka patří Dědině Petry Dvořákové (18x).  

Nejpůjčovanější dětskou beletrií jsou knihy Hanin kufřík, Skleněný trůn a Šest vran (každá 8x),  

druhé místo zaujaly Pověsti Velkého Meziříčí, Deník malého poseroutky 3 a Babička Drsňačka (7x), 

třetí příčka náleží hned deseti knihám (6x). Prim mezi novinami opět hrála příloha ONA Dnes (70x). 

Nejpopulárnějšími časopisy pro dospělé Burda (157x), Tina (143x), Rytmus života (129x). 

Mezi dětskými periodiky vítězí Čtyřlístek (39x), Koně a hříbata (34x), Top dívky (6x). 

Zvukové knihy pro dospělé postavily na 1. místo Dánskou dívku a Hvězdy nám nepřály (každá 5x). 

Dětská CD nabídla 1. příčku deseti nahrávkám (každá 4x). 

Prim mezi společenskými hrami hrály: Dixit, Příroda v kostce, Doba kamenná a Diamant (5x). 

 

3)  ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 

 Tři veřejné internetové stanice zaznamenaly 197 návštěv. 

Za 12 měsíců 808 připojení a s pobočkami celkem 836. 

 Webové stránky www.knihovnavm.cz umožnily 7.730 návštěv, za rok 14.539. 

 Elektronické katalogy Clavius, Carmen a později jen Tritius zaznamenaly  

z prostoru knihovny 642 vstupů a mimo knihovnu 7.516 vstupů. 

Ročně z knihovny 1.411 a mimo ni 14.534 vstupů do on-line katalogu. 

 Elektronický výpůjční protokol knihovního systému Clavius a později Tritius zapsal 

z prostoru knihovny 29 vstupů a mimo knihovnu 3.800 vstupů. 

 Za rok z knihovny 29 a mimo ni 7.039 vstupů do výpůjčního protokolu. 

 On-line informační služba představuje zodpovězených 352 dotazů, 809 dotazů za rok. 

 Elektronické služby byly celkem využity v 20.266 případech, ročně 39.169. 
 

elektronické služby bez MK 2016 2017 2018 

služby celkem 53.709 43.372 38.360 

     veřejný internet 1.437 1.308 808 

     web knihovny 15.558 16.137 14.539 

     on-line katalog 29.229 18.772 15.945 

     výpůjční protokol 7.354 7.178 7.068 

 

4)  MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY 

 Jako dožádaná instituce jsme obdrželi 1 požadavek, za celý rok pouhých 5 požadavků. 

 V roli žádající knihovny jsme zaslali 43 požadavků, celoročně 70 požadavků. 

 Zapůjčili jsme 1 a vypůjčili si 42 titulů, za rok 5 zapůjčených a 69 vypůjčených titulů. 

 

5)  VYDAVATELSKÁ ČINNOST 

 Zpracováno 6 bibliografií, za celý rok jich bylo vyhotoveno 11. 
Bibliografie letos vycházejí z jednotné myšlenky „Jména v knihách“. 

 
Proč chodíš do knihovny? 

půjčovat si knížky, které mě baví 41x, půjčovat si povinnou četbu 26x, jsou tam fajn knihovnice 25x, 

abych se nenudil/a 15x, je tam klid 12x, chodím si tam popovídat 9x, na besedy a divadla se třídou 7x … 

ale také: nikdo mě tam neotravuje, líbí se mi tam, baví mě tam chodit, čekám na rodiče, prima soutěže… 

 

 

 



6)  KULTURNÍ AKCE 

 Výstavu Variace na přírodu prací ZŠ Bory vidělo 120 lidí, ročně 6 výstav pro více než 1 000 lidí. 

 Hned mezi dveřmi hlavního vchodu byla na prázdniny instalována prezentace nazvaná Nemá šanci. 

Hromada rozpadlých, špinavých, zapáchajících knih u popelnice zapůjčené technickými službami 

měla jasný vzkaz: Tohle opravdu doma vyhazujte a nenoste do knihovní druhé šance.  

Bohužel poselství nebylo vyslyšeno a návštěvníci si postupně vystavené „klenoty“ rozebírali. 

 Uspořádáno bylo dalších 12 námi lektorovaných besed pro 187 posluchačů, 

ročně 44 besed pro 833 dětí. 

Šestkrát zaznělo Tehdá Kateřiny Balounové,  

dále jednou Macourek, Zatoulané kotě, Komiks téže lektorky, 

Abeceda, Večerníčky z knížky Lucie Kučerové a Mrtvá?Živá? Ivany Vaňkové. 

Šlo o děti ZŠ Oslavická VM 2x, ZŠ Oslavice 2x, ZŠ Ostrov nad Oslavou 4x, 

MŠ Dolní Libochovice 1x, MŠ Hodov 1x, ZŠ Pavlínov 1x,ZŠ Ruda 1x. 

Ředitelka ve školním roce 2018/2019 přechodně nenabízí žádné besedy  

a zůstává pouze třetím hercem divadelních představení. 

Celoročně nejúspěšnější besedou byl hit sezóny Tehdá KB (11x), 

na druhém místě skončila Abeceda LK (6x), třetí příčka patří Živá? Mrtvá? IV (5x). 

 Odehrána 4 divadelní představení pro 87 dětí, ročně 20 divadelních představení pro 420 dětí. 

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

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

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

Perníková chaloupka potěšila děti z MŠ Oslavice. 

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

Celoročně nejúspěšnějším divadlem byla právě Perníková chaloupka (16x). 

 Připraveny 2 programy v zahradě pro 52 dětí, za rok 4 programy pro 104 děti. 

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

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

Celkem 66 hravých jedinců neodolalo možnosti stát se živou figurkou. 

 Zahájili jsme roční projekt čtenářské gramotnosti Naše kniha pro 11 prvňáčků ze ZŠ Oslavice. 

 Podzimem procházela etapová soutěž nazvaná Najdi bestii. 

 

7)   VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 Většina letošních aktivit je spojena myšlenkou „Jména v knihách“. 

Pro každou se volí jiná křestní jména i příjmení a je jim různými způsoby věnována pozornost. 

 Nástěnky nezapomínají zmínit původ všech čtyř volených křestních jmen. 

 Bibliografie nevěnují pozornost jen autorům, ale i postavám z jejich děl, za rok 11 bibliografií. 

 Výstavky v půjčovně pro dospělé k bibliografiím neodmyslitelně patří. 

Výhodou vytváření tematických kolekcí knih je vždy rychlé rozebrání čtenáři. 

 Žebříčky v půjčovně pro děti fungují na čelech regálů rovněž k vyzdvižení zajímavých titulů. 

Tentokrát právě ony vybočují a váže je každý měsíc nové téma: 

Netradiční jména, Jídlo, Škola, Dušičky, Pohádky, Fantasy, Vánoce. 

 Děti zaujalo hlasování, do kterého se měsíčně zapojí průměrně 100 robátek. 

Na skleněné výplni schodiště na galerii jim klademe otázku: Kdo nemá tento měsíc svátek? 

Otiskem razítka volí jedno z nabízené trojice křestních jmen. 

 Úspěch sklízí také v dětském nová výzva Sestav slovo. 

Nenásilnou formou hry upozorňujeme na knihovnické značení a řazení knih v regálech. 

 Novinkou byla letní velmi úspěšná akce Rande naslepo. 

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

Hra měla jednoduchý princip zapůjčení neprůhledně zabalené knihy. 

Teprve doma se čtenář seznámil s hrdiny, kteří mu potom dělali společnost. 

 Uskutečněna knihovní lekce pro 1. ročník HŠ a OA Světlá VM. 

 Přichystána také prohlídka knihovny s výkladem a malou soutěží pro žáky ZŠ Křižanov. 

 Ředitelka připravila dvě setkání nazvaná Historická rozcvička paměti nejen pro členy VGS VM. 

Šlo o překvapivou kombinaci tréninku mysli a představení minulosti velkomeziříčských hospod. 



8)  SLUŽBY KNIHOVNÁM 

 Poskytovány odborné služby pobočce MK v Mostištích. 

 Zkatalogizováno pro MK 100 přírůstků většinou přelokací ze zrušených poboček. 

Celkem bylo zapsáno 235 přírůstků. 

 Nebyly vyřazovány úbytky. 

 Zajišťováno a aktualizováno MK předplatné 2 časopisů, z toho 1 titul v remitendách. 

 Sestaveno 8 výměnných souborů. Zapůjčeno úhrnem 60 svazků. 

Celkem zapůjčeno 18 výměnných souborů o 206 svazcích. 

 Zadáno zpracování dokumentace BOZP a PO pro odloučené pracoviště. 

 Zajištěna pracovně lékařská prohlídka a školení BOZP a PO dobrovolné knihovnice. 

 

9)  PREZENTACE INSTITUCE 

 Prostory zútulňovány průběžně výzdobou nikdy nepostrádající originální užití knížek. 

Podzim provázely několikrát modifikované vyšperkované dýně. 

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. 

 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! 

 Připraveny uvítací informační balíčky pro nově zaregistrované čtenáře. 

 Probíhá druhým rokem utajovaná akce Pozornost k svátku. 

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

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

 Uchystán první stovce prázdninových návštěvníků speciální balíček první čtenářské pomoci. 
„Dostala se mi do rukou vaše kouzelná letní KáPéZetka. Už dlouho jsem se tak hezky a upřímně nepotěšila.“ 

 Připraveny pro nejmenší tematické omalovánky (Halloween, Mikuláš). 

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

 Odeslány originální novoročenky ve formě brožur obrázkového čtení (viz příloha). 

 Uskutečněn průzkum spokojenosti návštěvníků do 15 let. 

Zúčastnilo se celkem 41 respondentů odpovídajících na 15 otázek. 

Při známkování služeb jsme obdrželi 36x jedničku, jen 3x dvojku a 2 děti nás neoklasifikovaly. 

Některé otázky a odpovědi jsou zde uveřejněny kurzívou. 
 

 

Jaká akce pro děti se nám povedla? 

programy pro školy 10x, hra Člověče, nezlob se 6x, všechny 5x, akce Čarodějnice 4x, hra Výzva 3x … 

 

Jaký největší zážitek máš spojený s knihovnou? 

každá návštěva knihovny je zážitek, každá návštěva je dobrodružství, akce pro školy jsou super 4x, 

první půjčená knížka, rekord ve složení pěti slov, výhra knížky, účast v soutěži, dárek Knížka od Ježíška, 

den dětí, hodně se mi líbilo lidské Člověče, zajímavé a zábavné úkoly při Čarodějnicích, platila jsem pokutu … 

 

 

 

 

 

 

 



B/  ODBORNÉ ZÁZEMÍ 
 

1)  KNIHOVNÍ FOND 

 Nakoupeno a zpracováno bylo 891 přírůstků. 

Ročně 1.972 přírůstků, s pobočkou celkem 2 207. 

Přebíráme do fondu část knih ze zrušených poboček. 

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 1 699 úbytků, za celý rok 1. 897 úbytků. 

 Nadále participováno na projektu Česká knihovna. 

 Koupí dalších společenských her se jejich fond rozrostl na 226.  

 Odebírány 4 tituly remitend časopisů. 

 Předplaceno 49 titulů novin a časopisů. 

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

 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 

 Provedena pololetní účetní závěrka 2018. 

 Hlídáno každý měsíc čerpání rozpočtu v posledním čtvrtletí 2018. 

 Sestaveny přehledy nákladů a výnosů za II. a III. čtvrtletí 2018. 

 Vyhotovena zpráva o činnosti za I. pololetí 2018. 

 Vypracován, předložen a obhájen návrh rozpočtu městské knihovny 2019. 

 Vypracován, předložen a obhájen návrh rozpočtu nákladů hrazených městem 2019. 

 Uzavřena společná hmotná odpovědnost po změně personálního složení. 

 Provedena fyzická inventarizace. 

 Realizovány inventarizace pokladny a cenin. 

 Veden měsíčně deník veřejné knihovny. 

 Aktualizovány příkazy ředitele Komunikační opatření a Bezpečnostní opatření. 

 Aktualizovány směrnice Režim pokladen, Užití razítek, Nakládání s odpady. 

 Aktualizovány směrnice Řešení podnětů veřejnosti, Poskytování OOPP a Udělování odměn. 

 Aktualizovány účetní směrnice. 

 Schváleny odpisové plány. 

 Předloženy žádosti o předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru. 

 Hlídáno čerpání prostředků na dary hrazené z rozpočtu zřizovatele. 

 

3)   PROJEKTY 

 Získána dotace z projektu Česká knihovna zprostředkovaně od Ministerstva kultury. 

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

 

Co se ti v knihovně líbí? 

knihy 19x, přístup knihovnic 17x, všechno 6x, příjemné prostředí 5x, klid 4x, společenské hry 3x, 

ale také: že je vše přehledně umístěno na svých místech, že si mohu vybrat libovolnou knihu, 

seznam povinné četby, povídání, hry, odměny, atmosféra, vaky, výzdoba… 

 

Co se ti v knihovně nelíbí? 

nic (všechno se mi líbí) 19x, pokuty, malé poličky, málo posezení … 



4)   PERSONÁLIE  

 Již několik let 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 nastoupila stávající uklízečka v září 2017. 

 Na podzim roku 2016 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 téhož roku 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 ledna 2017 po dalším výběrovém řízení. 

Následně si to nová kolegyně rozmyslela a ukončila s problémy pracovní poměr v srpnu. 

Po dalším výběrovém řízení bylo místo obsazeno stávající kolegyní od listopadu 2017. 

 Rovněž v srpnu 2017 vypršela výpovědní lhůta další knihovnici v internetové studovně a čítárně. 

 Na toto místo proběhlo výběrové řízení a obsazeno od září 2017. 

   Nová zaměstnankyně odešla po uplynutí ročního pracovního poměru na dobu určitou v srpnu 2018. 

 Po výběrovém řízení byl přijat kolega, který odešel ještě ve zkušební lhůtě v listopadu 2018. 

            V měsících září a prosinci se střídaly v této půjčovně knihovnice z ostatních provozů. 

 Opětovně bylo místo obsazeno stávající kolegyní až v lednu 2019. 

 Knihovnice půjčovny pro dospělé se rozhodla odejít do předčasného důchodu k únoru 2019. 

Proto bylo vypsáno na podzim 2018 výběrové řízení a místo je aktuálně obsazeno. 

 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. 

Personální nestabilita se promítla i v nedostatečné či chybné evidenci některých aktivit. 

Díky zaučování, zástupům, přebírání povinností nebylo též možno uskutečnit obvyklou škálu aktivit. 

 Domluvena jednotná pracovně lékařská péče v Domě zdraví VM. 

 Ředitelka absolvovala kurz kreditního vzdělávání trenérů paměti věnovaný psychodidaktice. 

 Knihovnice navštívily seminář Chceme dětem číst. 

 Knihovnice jela na seminář na téma Souborný katalog. 

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

 

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
 

 Koupeny stolní lampy, nástěnný popelník, keramické obaly na květináče. 

 Pořízeny na všechny toalety dávkovače mýdla, zásobníky na ručníky a toaletní papíry. 

 Vyrobeny na zakázku skříňové nástavce do spisovny, paravany a vitrínové stolky do výstavního sálu. 

 Doplněna výpočetní technika o velký kopírovací stroj. 

 Prováděny rodinným příslušníkem průběžně drobné opravy. 

 Provedena revize kotlů a plynových zařízení, včetně drobné opravy kotle. 

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

 Udržována prostranství před budovou, parkoviště i zahrada: 

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

 Prováděna zimní údržba komunikací. 

 Zajištěny vánoční služby objektu v době celozávodní dovolené. 

 

 



VÝHLED ČINNOSTI NA OBDOBÍ OD 01. 01. DO 30. 06. 2019 
 

A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

Předpokládá se zejména: 

 poskytování veškerých základních knihovních a informačních služeb 

 provozování knihobudek 

 výstavy ZUŠ VM (J. Štursová a A. Trojanová) 

 výstava Gymnázium VM (E. Kočí Valová) 

 realizace besed, divadel, programů 

 příprava nového divadelního představení O Karkulákovi 

 příprava nových besed: Boj o vlast, O Budulínkovi, Fantastická zvířata 

 příprava nového programu Zahradní kešky 

 dámský kvíz Dlouhověkost 

 výtvarná soutěž Jaro pro děti od 2 do 5 

 akce Rozcvička paměti 

 spolupráce na Pálení čarodějnic (v případě jejich konání) 

 pokračování v projektu Naše kniha se ZŠ Oslavice 

 akce Den dětí 

 malé akce: pozornost k svátku, jednohubky, hlasuj pro radost 

 prezentace: nástěnky, výstavky v duchu tématu „Dlouhověkost? To je výzva!“ 

 propagace: výstavky a žebříčky To je výzva!, 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 2018 

 vyhotovení ročního statistického výkazu 2018 

 provedení dokladové inventury majetku 2018 

 absolvování veřejnosprávní kontroly 2018 

 příprava plánů činnosti 2019 

 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 

 

Co bys chtěl v knihovně ještě mít? 

více nových knih 9x, vyhovuje mi tak, jak je 7x, barové stoličky u pultu 3x, 

ale také: více stolů, další on-line katalog, delší otevírací dobu, pohovku, postel, televizi… 

 

 

 

 

 



D/ PODĚKOVÁNÍ        
v II. pololetí roku 2018 nechť přijmou: 

 

1. ZŘIZOVATEL 

Město Velké Meziříčí 

 

2. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

Česká televize Praha 

Technické služby Velké Meziříčí 

 

3. SPOLUPRACUJÍCÍ JEDNOTLIVCI 

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 

Macner Darko, Praha 

Město Velké Meziříčí 

Muzeum Vysočiny Třebíč 

Obecní úřad Martinice, Velké Meziříčí 

Obecní úřad Pavlínov, Velké Meziříčí 

Obecní úřad Rohy, Rudíkov 

 

6. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

Informační centrum Městský úřad Velké Meziříčí 

  

PŘÍLOHY   
 

fotografie   prezentace Nemá šanci 

 

ukázky   roční výkaz o knihovně  za 2018 

    novoročenka knihovny  PF 2019 

 

     

 
 
 


