
Porada vedoucích střediskových knihoven  
a pracovníků podílejících se na výkonu regionálních funkcí 

Česká Skalice, 9. 12. 2015 
 

Výkazy 
Výkaz výkonů regionálních funkcí (v příloze) je nutné odevzdat elektronicky do 8. 1. 2016. 
Výkaz KULT (viz příloha) odevzdají vesnice svým střediskovým knihovnám do 29. 1. Střediskové 
knihovny je zpracují do elektronické podoby, zkontrolují, doplní a do 5. 2. pošlou do MK Náchod. 
Ručně vyplněné výkazy od obecních knihovníků není potřeba do MK Náchod posílat. 
 

Regionální funkce v roce 2016 
Objednávka služeb 
Pro rok 2016 bude objednávka upravena podle aktuálně platných metodických pokynů 

 distribuce souborů knih – minimálně 2 soubory po 60 svazcích do každé knihovny 

 minimálně 2 metodické návštěvy do každé knihovny střediskového obvodu 

 nejméně 2 porady ročně pro knihovníky střediskového obvodu 
 
Smlouvy budou zaslány k podpisům do střediskových knihoven v průběhu ledna (až bude 
z Krajského úřadu potvrzena výše dotace na výkon regionálních funkcí). 
 
Metodické návštěvy 
Při metodických návštěvách obecních knihoven je nutné kontrolovat i stav technického 
vybavení v knihovně (PC, tiskárny), v případě problémů sjednat nápravu se zřizovatelem 
knihovny. Dále je nutné vyhotovit zápis z metodické návštěvy ve třech kopiích a zaslat ho 
zřizovateli, do obecní knihovny a do MK Náchod. 
 
Revize v obecních knihovnách 
V roce 2016 proběhne revize knihovního fondu v obecních knihovnách: Machov, Dolsko, 
Jestřebí, Provodov, Přibyslav, Slavětín, Slavoňov, Šonov. 
 
Měsíční tabulky výkonů střediskových knihoven 
Pro rok 2016 budou tabulky ještě lehce upraveny. Nová verze se bude lišit jen ve formátu 
některých polí, jinak zůstanou tabulky i principy vyplňování stejné. Nové tabulky budou zaslány 
v průběhu ledna. 
Na osobních konzultacích k vykazování je možné se domluvit kdykoliv v průběhu ledna 2016. 
 
Od ledna 2016 se změní princip vyplácení vykonaných služeb pro obecní knihovny. Na základě 
vyplněných výkazů bude čtvrtletně vypláceno 125 Kč za 1 odpracovanou hodinu. 
 
Maximální počet hodin, který bude moci středisková knihovna v roce 2016 odpracovat pro 
obecní knihovny, bude uveden v objednávce služeb. Tu obdrží střediskové knihovny v průběhu 
ledna. 
Každá středisková knihovna by si měla vytvořit časový plán na celý rok, kde budou zahrnuty 
minimálně všechny činnosti uvedené v objednávce služeb. Knihovna by pak měla průběžně 
sledovat počet svých odpracovaných hodin pro knihovny a regulovat svou „výkonnost“ tak, aby 
se ke konci roku co nejvíce blížila k maximu uvedenému v objednávce služeb. Pokud by některá 
z knihoven maximum přesáhla, je možné domluvit se na navýšení časového limitu. 
 
Zapsala: Klára Havlová 


