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1. Úvod
Základním posláním Městské knihovny Valašské Meziříčí
je poskytování informačních a knihovnických služeb
občanům města, studentům i návštěvníkům Valašského
Meziříčí. Rozsah a kvalita našich služeb však závisí na
možnosti využívat kvalitní informační technologie, dále
pak je závislá na personálním a finančním vybavení
knihovny. Knihovna plní své poslání na celém území
města Valašské Meziříčí včetně jeho integrovaných obcí
(Juřinka, Lhota u Choryně a Podlesí). V rámci výkonu
regionálních služeb zajišťuje středisková knihovna ve
Valašském Meziříčí metodickou pomoc 16 knihovnám
v obcích regionu Valašské Meziříčí.
Pro své uživatele knihovna provozuje webové stránky.
Stránky jsou přehledné, s možností fulltextového
vyhledávání
a
přihlášení
k odběru
novinek.
Samozřejmostí je přístup do on-line katalogu a
čtenářských kont uživatelů. Knihovna využívá svůj profil
na facebooku, kde zveřejňuje pozvánky a informuje o
novinkách. Uživatelé mohou využít barevných
xerografických služeb, dále je pro ně k dispozici skener,
kroužková vazba či laminovací služba. Klienti mohou
využít bibliobox umístěný na pozemku vedle knihovny k
vrácení vypůjčených dokumentů. Naši klienti si mohou
vyzkoušet čtečku e-knih, tablety a deskové hry.
Co nás během roku 2020 nejvíce postihlo byla epidemie koronaviru a uzavření knihovny. Šili jsme roušky,
pomáhali s roznosem roušek seniorům 65+. V době uzavření knihovny jsme přešli na novou verzi knihovního
systému Verbis (včetně přenastavení systémů v knihovnách v 16 obcí mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko), byla udělána revize knihovního fondu (zrevidováno na 60.000ks knihovních dokumentů). Proběhla
také kontrola autorit a oprav signatur u celého fondu mluveného slova a hudebních CD. Nepřetržitě probíhal
nákup a zpracování dokumentů. Knihovníci měli možnost se on-line vzdělávat.
Provoz knihovny od počátku pandemie:
13.3.2020 - 26.4.2020 - úplné uzavření knihovny
27.4.2020 - 21.10.2020 - otevřeno pro veřejnost s omezením akcí dle aktuálních vyhlášek MZ ČR
22.10.2020 - 22.11.2020 - úplné uzavření knihovny
23.11.2020 - 2.12.2020 - výdejní okénko
3.12.2020 - 26.12.2020 - otevřeno pro veřejnost s omezením akcí dle aktuálních vyhlášek MZ ČR
27.12.2020 - dosud - bezkontaktní výdej
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Již v únoru jsme ještě za příznivé ceny zakoupili několik balení jednorázových rukavic a dezinfekce na ruce (z
důvodu chřipkové
epidemie a
počínajícímu výskytu Covid-19), další
nákupy již probíhaly za bohužel vyšší
ceny. Dezinfekci jsme následně získali
od Městského úřadu Valašské Meziříčí.
Na výpůjční pulty byly vyrobeny
přepážky. Na podzim jsme zásoby
doplnili i o respirátory typu FFP2 pro
pracovníky na půjčovnách.
Při otevření knihovny jsme se vždy řídili
platnými vyhláškami a nařízeními MZ
ČR a doporučeními z Národní knihovny
roušky,
rukavice,
dezinfekce,
karanténa knih.
Jelikož jsme závislí především na
příspěvku od zřizovatele a naše příjmy jsou tvořeny nejvíce z registračních poplatků, neprojevila se epidemie
nijak výrazně na našem rozpočtu. Kde nás to nejvíce zasáhlo, bylo v návštěvnosti knihovny (ubylo
návštěvníků knihovny i návštěvníků akcí knihovny či organizací, které centrum využívají).
I v roce 2020 knihovna úspěšně žádala o grantovou podporu z Ministerstva kultury České republiky na nákup
didaktických her a pomůcek (Lekotéka) - 10.000,- Kč, celkové náklady 20.000,- Kč.
Kulturně vzdělávací aktivity
Kulturně vzdělávací aktivity zahrnují široké spektrum forem určených dětské i dospělé veřejnosti: propagační
panely, výstavky, besedy, soutěže, lekce informační gramotnosti pro děti a mládež, lekce mediální výchovy,
instruktáže k práci s PC, exkurze po knihovně, předčítání, kulturní programy, vzdělávací programy, divadelní
představení aj.
V oblasti práce s dětmi a mládeží se pořádaly lekce informační gramotnosti, besedy a soutěže pro MŠ, ZŠ a SŠ ve
Valašském Meziříčí.
Akce, které měly být realizovány během uzavření knihovny, jsou přesunuty na podzim či odloženy na další rok.
Online proběhly akce: Noc s Andersenem, Strašidlení, klub Malíček, Virtuální univerzita 3. věku, probíhají online
vzdělávací lekce se základními školami. Na kanále Youtube zveřejňujeme videa ke knihám či videa instruktážní.
Hlavní akce:
 Noc s Andersenem - online v říjnu 2020
 Strašidlení - online v listopadu 2020
 Literární soutěž Miroslava Kabely - vyhlášení v knihovně v prosinci
 VU3V - online
 První rok ve škole - první krok do knihovny - pozvání na slavnostní pasování na Rytíře řádu
čtenářského přijalo na 200 prvňáčků z Valašského Meziříčí a blízkého okolí. S pasováním pomáhal
ilustrátor Adolf Dudek.
 účastníme se projektu Knížka pro prvňáčka
 stejně tak projektu S knížkou do života - klub Malíček - do knihovny od malička
 kroužek Programování pro děti
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Výstavy ve vestibulu knihovny – nabízíme především amatérům možnost ukázat své umění z oblasti
fotografie, malby, grafiky. Uskutečnilo se 7 výstav.
Týden knihoven - celorepubliková akce první týden v říjnu, registrace, amnestie, workshopy pro děti.
Listování - spolupráce s Lukášem Hejlíkem
Den pro dětskou knihu, Lovci perel - online
O poklad strýca Juráša - online
dále exkurze, besedy a knihovnické lekce pro žáky mateřských, základních a středních škol a
také školní družiny z Valašského Meziříčí a blízkého okolí

informační lekce (1,5 hodiny) v dopoledních hodinách pro MŠ, ZŠ a SŠ ve Valašském Meziříčí a
blízkém okolí na téma literatura pro děti, spisovatelé a ilustrátoři pro děti, informační vzdělávání
mládeže (vyhledávání informací, práce s knihovními katalogy, mediální výchova, myšlenkové mapy,
kyberšikana atd.).

besedy a vzdělávací přednášky (1,5 hodiny) v podvečer pro širokou veřejnost - cestopisné
projekce, literární večery, veřejná čtení, přednášky ze zdravotní a sociální oblasti, přednášky na téma
psychologie, pedagogika, politika atd.

Veliké poděkování za všechnu tu práci, kterou jsme zvládli v roce 2020, patří celému kolektivu knihovny.
Mgr. Zdeňka Smahlová, ředitelka knihovny

2. Umístění a působnost knihovny v regionu Valašské Meziříčí, počet obyvatel
Hlavní knihovna:
Nábřeží 268, 757 01 Valašské Meziříčí
Místní knihovny v integrovaných obcích:
Juřinka, Lhota u Choryně, Podlesí.
Knihovny v obcích, se kterými má středisková knihovna uzavřeny smlouvy o metodické pomoci:
Branky, Choryně, Jarcová, Jasenice, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Perná, Podolí, Police, Poličná,
Velká Lhota, Veselá, Zašová.
Počet obyvatel Valašského Meziříčí: 22.730
(zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx)
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Mapa působnosti

3. Knihovní fond
K 31. 12. 2020 bylo v knihovně evidováno celkem 60.660 knihovních jednotek, z toho 35.928 svazků (sv.)
beletrie, 20.155 sv. naučné literatury,
244

kartografií,

4.108

zvukových

dokumentů a 223 hudebnin.
Do

přírůstkového

zaznamenáno
jednotek.

seznamu

3.615

Odebíralo

se

bylo

knihovních

naučná dospělí

117

naučná děti

titulů

periodik v celkovém počtu. Úbytek v

beletrie dospělí

roce

beletrie děti

2020

byl

1.414

knihovních

jednotek.

zvukové knihy

Celková částka na pořízení knihovního
fondu v roce 2020 činila 923.805,- Kč. Z
toho periodika byla nakoupena za
108.313,- Kč.
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4. Činnost knihovny a statistiky
Dostupnost služeb pro obyvatele Valašského Meziříčí a okolí zajišťuje Městská knihovna Valašské Meziříčí,
kterou tvoří hlavní budova v centru města a 3 pobočky v integrovaných obcích Valašského Meziříčí
s neprofesionálními pracovníky. Vzhledem k osamostatnění obcí Krhová a Poličná byla od 1. ledna 2013 činnost
poboček v těchto obcích ukončena. Regionální funkce vykonává naše knihovna pro 16 knihoven v regionu, které
jsou zřizovány místními obecními úřady. Všechny knihovny vykonávají knihovnickou, informační a vzdělávací
činnost v souladu s posláním této instituce dle zájmu uživatelů.

4.1. Oddělení pro dospělé a zvuková knihovna
Oddělení pro dospělé je pověřeno evidencí čtenářů knihovny, výkonem meziknihovní a mezinárodní
výpůjční

služby

(MVS),

odesíláním

upomínek a rezervacemi knih.
O

zprostředkování

dokumentů

prostřednictvím MVS je u čtenářů stabilní
zájem. Knihovnám v ČR bylo zasláno 113
žádostí o výpůjčku a všechny byly vyřízeny
kladně. Naše knihovna obdržela 1 požadavek.
Pracovníci oddělení pro dospělé zajišťují
donáškovou službu pro imobilní uživatele.
V roce 2020 uskutečnili 15 návštěv. Pro
nevidomé a slabozraké uživatele nabízí
oddělení fond zvukových knih. Nové knihy
jsou na oddělení pro dospělé expedovány
v pravidelných čtrnáctidenních intervalech,
vždy ve čtvrtek. Tento způsob čtenáři hodnotí pozitivně.

4.2. Studovna a čítárna
Studovna jako nositel specializovaných informačních služeb poskytuje široké spektrum informací
z klasických i elektronických zdrojů. Nabízí půjčování periodik - novin a časopisů. Uživatelé čítárny mají
k dispozici přístup na internet. Návštěvníci mohou využívat také bezdrátové připojení k internetu v prostorách
čítárny.
V čítárně je uživatelům k dispozici elektronická sbírka zákonů CODEXIS, dále elektronické archivy periodik.
Uživatelé dále mohou využít skeneru, kroužkové vazby nebo laminovací služby. Nejvyužívanější je barevná
kopírka, která umožňuje kopírování až do velikosti A3. K dispozici je také řezačka a sešívačka do 50 listů. Pro
obyvatele města je k dispozici službu balení a drobné opravy knih, učebnic a sešitů.
Do péče tohoto pracoviště spadá regionální fond s literaturou o regionu a regionálních autorů. Od konce
roku 2016 je čítárna bezplatným validačním místem služby mojeID.
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4.3. Oddělení pro děti a mládež
Oddělení pro děti a mládež plní výchovnou
a

metodickou

roli

v oblasti

dětského

čtenářství, je pověřeno evidencí čtenářů
knihovny,

odesíláním

upomínek

a

rezervacemi knih.
Ve spolupráci s mateřskými a základními
školami a družinami ve Valašském Meziříčí a
blízkém okolí jsou zde pro děti pravidelně
připravovány besedy a knihovnické lekce.
V roce 2020 se dětské oddělení opět připojilo
k celostátní akci Noc s Andersenem - bohužel
on-line, zorganizovalo městské kolo O poklad
strýca Juráša. Uskutečnilo se zde oblíbené
pasování prvňáčků „První rok ve škole –
první krok do knihovny“ s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Součástí oddělení pro děti je fond deskových her a
Lekotéka - půjčovna didaktických hraček, jejíž pořízení jsme si mohli dovolit díky dotaci Města Valašské Meziříčí.
V roce 2018 jsme se připojili do projektu S knížkou do života a založili klub Malíček aneb do knihovny od
malička. Nové prostory dětského oddělení nabízí spoustu místa ke čtení, hraní i relaxaci.

4.4. Regionální služby
Pracovníci regionálních služeb zajišťují provoz poboček ve 3 místních částech Valašského Meziříčí.
Provoz těchto knihoven je hrazen z rozpočtu městské knihovny.
Jsme pověřenou knihovnou pro vykonávání regionálních služeb* pro knihovny v působnosti naší
knihovny - v 16 místních knihovnách zřizovanými příslušnými obecními úřady. Provoz těchto knihoven
je hrazen finančními prostředky obecních úřadů příslušných obcí.
Pracovnice regionálních služeb poskytují místním knihovnám metodickou pomoc, zajišťují nákup, evidenci a
technické zpracování knih, revize knihovního fondu, statistické výkazy, cirkulační soubory. Dále pomáhají
obecním úřadům při zpracovávání grantových programů MK ČR na získávání finančních prostředků na
automatizaci knihoven.
*Regionální funkce knihoven, poskytované podle §2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění, vycházejí z účelné dělby práce
a koordinace odborných činností knihoven. Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve
všech místech České republiky a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí.
Standard představuje soubor nároků na způsob a úroveň poskytování služeb, jimiž jsou naplňovány regionální funkce
krajskými a pověřenými knihovnami:
1.

Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory

2.

Statistika knihovnických činností

3.

Vzdělávání knihovníků, semináře a porady

4.

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, správa, revize a aktualizace

5.

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
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6.

Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce

7.

Servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí

Regionální funkce jsou zajišťovány smluvně se Střediskem regionálních služeb při MVK Vsetín objednávkou
služeb ve výši cca 150.000,- Kč.
Knihovny v obcích, jímž je poskytována poradenská a metodická pomoc:
Branky, Choryně, Jarcová, Jasenice, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Perná, Podolí, Police, Poličná,
Velká Lhota, Veselá, Zašová.

5. Automatizace
5.1. Knihovnický program
Knihovna využívá knihovní systém Verbis a katalog Portaro. Knihovna je plně automatizovaná. Uživatelé mají
svá čtenářská konta, do kterých mohou vstupovat prostřednictvím svých přihlašovacích údajů. Ve svých
kontech vidí, jaké tituly mají vypůjčeny, mohou si prodloužit výpůjčku, vyhledat a zarezervovat vypůjčené tituly.
Na jejich emaily jim chodí informace o vrácení dokumentů, o rezervacích a upomínkách. Prostřednictvím kont si
mohou půjčovat e-knihy. V roce 2020 jsme přešli na novou verzi tohoto knihovního systému.

6. Webové stránky, sociální sítě a logo
Webové stránky www.mekvalmez.cz umožňují
přístup našich uživatelů do svých čtenářských
kont,

vyhledávání

v katalogu,

rezervace

a

prolongaci knih. Stránky jsou dynamické a
přehledné. Umožňují uživatelům rychlejší přístup
k nejčastěji využívaným funkcím. Doplněna byla
možnost přihlášení k odběru novinek. Stránky
umožňují fulltextové vyhledávání a jsou ve dvou
jazykových mutacích – v angličtině a v němčině.
Máme dobře zpracovanou nabídku deskových her
v katalogu, proběhla příprava na půjčování e-knih
prostřednictvím portálu eReading. Na stránkách
najdou klienti informace o novinkách na jednotlivých odděleních, o akcích knihovny a další informace o naší
činnosti. Máme zřízený profil na Facebooku, kde komunikujeme se čtenáři ale i ostatními návštěvníky, jsme
také na Instagramu a Googlu. Od roku 2020 máme také svůj Youtube kanál s instruktážními a motivačními
videi. Web je responzivní. Typografická část loga knihovny nese název KNIHOVNA VALMEZ. Piktogram loga
knihovny v sobě skrývá jednak naležato otočené/položené písmeno „K“ reprezentující hlavní klíčová slova:
knihovna, komunita, kultura a kreativita, a jednak je v piktogramu minimalisticky vyobrazený symbol sedícího
čtenáře. Jak web tak i on-line katalog pracuje na zabezpečeném protokolu HTTPS, stránky jsou nyní plně

10

kompatibilní s mobilními zařízeními. V letech 2017-2019 jsme s našimi webovými stránkami bodovali v

soutěží BIBLIOWEB.

7. Vzdělávací aktivity a komunitní činnost
Kulturně vzdělávací aktivity zahrnují široké spektrum forem určených dětské i dospělé veřejnosti: propagační
panely, výstavky, besedy, soutěže, lekce informační gramotnosti pro děti a mládež, lekce mediální výchovy,
instruktáže k práci s PC, exkurze po knihovně, předčítání, kulturní programy, vzdělávací programy, divadelní
představení aj.
V oblasti práce s dětmi a mládeží se pořádaly
lekce informační gramotnosti, besedy a
soutěže pro MŠ, ZŠ a SŠ ve Valašském
Meziříčí.
Akce, které měly být realizovány během
uzavření knihovny, byly
přesunuty na
podzim či odloženy na další rok.
Online proběhly akce: Noc s Andersenem,
Strašidlení, klub Malíček, Virtuální univerzita
3. věku, probíhají online vzdělávací lekce se
základními školami. Na kanále Youtube
zveřejňujeme videa ke knihám či videa
instruktážní.
Hlavní akce:
 Noc s Andersenem - online v říjnu 2020
 Strašidlení - online v listopadu 2020
 Literární soutěž Miroslava Kabely - vyhlášení v knihovně v prosinci
 VU3V - online
 První rok ve škole - první krok do knihovny - pozvání na slavnostní pasování na Rytíře řádu
čtenářského přijalo na 200 prvňáčků z Valašského Meziříčí a blízkého okolí. S pasováním pomáhal
ilustrátor Adolf Dudek.
 účastníme se projektu Knížka pro prvňáčka
 stejně tak projektu S knížkou do života - klub Malíček - do knihovny od malička
 kroužek Programování pro děti
 Výstavy ve vestibulu knihovny – nabízíme především amatérům možnost ukázat své umění z oblasti
fotografie, malby, grafiky. Uskutečnilo se 7 výstav.
 Týden knihoven - celorepubliková akce první týden v říjnu, registrace, amnestie, workshopy pro děti.
 Listování - spolupráce s Lukášem Hejlíkem
 Den pro dětskou knihu, Lovci perel - online
 O poklad strýca Juráša - online
 dále exkurze, besedy a knihovnické lekce pro žáky mateřských, základních a středních škol a
také školní družiny z Valašského Meziříčí a blízkého okolí

informační lekce (1,5 hodiny) v dopoledních hodinách pro MŠ, ZŠ a SŠ ve Valašském Meziříčí a
blízkém okolí na téma literatura pro děti, spisovatelé a ilustrátoři pro děti, informační vzdělávání
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mládeže (vyhledávání informací, práce s knihovními katalogy, mediální výchova, myšlenkové mapy,
kyberšikana atd.).

besedy a vzdělávací přednášky (1,5 hodiny) v podvečer pro širokou veřejnost - cestopisné
projekce, literární večery, veřejná čtení, přednášky ze zdravotní a sociální oblasti, přednášky na téma
psychologie, pedagogika, politika atd.
V
nových
prostorách
disponujeme
multifunkčním sálem s kapacitou 70
osob. Slouží k pořádání besed, přednášek,
literárních večerů, pracovních porad,
seminářů a školení nejen naší knihovnou, ale
i dalšími organizacemi či jednotlivci.
Dále je v budově komunitního centra
multimediální učebna pro školení a
semináře až 12ti osob.
V malém sále jsou realizovány pořady Adra
Klubu zdraví, Zdravého města, Centra pro
rodinu i dalších organizací či jednotlivců.

8. Sociální aktivity
V budově komunitního centra sídlí také Občanská poradna Pod křídly, která vykonává poradenskou činnost v
různých oblastech: např. dluhové poradenství, bydlení, rodinné a mezilidské vztahy, sousedské spory,
majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, přestupky, pracovně-právní vztahy, sociální dávky, občanskoprávní problematika, správní řízení, spotřebitelské poradenství, lidská práva a další.
Dále jsme navázali spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj, kdy je tímto centrem
poskytována jednak poradenská činnost cizincům, a navíc pro ně chystáme kurzy českého jazyka. Bohužel z
důvodu pandemie ještě neproběhly.

9. Statististické údaje
Základní statistické údaje za rok 2020 (součástí výroční zprávy je roční výkaz o knihovně):
Reg. uživatelé

Děti do 15 let

Návštěvníci

Fyzické návštěvy

4816

1345

101819

38337

On-line návštěvy

Výpůjčky

Přírůstek KF

Akce, besedy

62932

173317

3615

196
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10. Spolupráce s organizacemi
Spolupráce knihovny s různými organizacemi a institucemi ve Valašském Meziříčí a okolí probíhá v několika
směrech.

10.1.

Spolupráce s obecními úřady

V roce 2020 pokračovala spolupráce s obecními úřady na základě smluv mezi Městskou knihovnou Valašské
Meziříčí a jednotlivými obecními úřady. Ve smlouvách byly uvedeny finanční částky, které obecní úřady vyčlenily
na nákup knih pro jednotlivé místní knihovny.
Knihy pro místní knihovny vybírala pracovnice regionálních služeb ve spolupráci s knihovníky v místních
knihovnách, na závěr roku byl nákup knih vyúčtován. Nákup časopisů pro příslušné místní knihovny si zajišťují
obecní úřady, které se také starají o opravy, vybavení a údržbu prostor knihoven, to vše z vlastních finančních
prostředků. V závěru roku byly pro obecní úřady vypracovány vzorové žádosti do grantového programu
Ministerstva kultury ČR VISK 3.

10.2.

Spolupráce s Městem Valašském Meziříčí

Město Valašské Meziříčí je zřizovatelem knihovny, poskytuje finanční prostředky na provoz knihovny včetně
místních knihoven v integrovaných obcích a na mzdy pracovníků. Veškeré opravy budov, úpravy a revize jsou
projednávány s příslušnými odbory MÚ. Významnější kulturní akce jsou rovněž projednávány s vedením města a
představitelé města se jich také aktivně účastní. Mezi akce pořádané ve spolupráci s městem patřilo slavnostní
vyhodnocení Literární soutěže Miroslava Kabely tentokrát v omezeném počtu.
Městská knihovna předkládá městu 4x ročně hospodaření knihovny a po uzávěrce roku rozbory činnosti s
komentářem. Tyto materiály jsou schvalovány městskou radou a zastupitelstvem.

10.3.

Spolupráce se školami

Knihovna nabízí besedy a exkurze pro všechny typy (především MŠ, ZŠ a družiny) škol ve Valašském Meziříčí a
okolí. Spolupráce je na různé úrovni, dle zájmu oslovených škol. Spolupracujeme s mateřskými, základními,
středními školami i družinami ve Valašském Meziříčí, Loučce, Choryni, Brankách atd. Velmi důležitá je spolupráce
se Základní školou pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

10.4.

Spolupráce s ostatními organizacemi

Městská knihovna spolupracuje s dalšími organizacemi zejména v pořádání kulturních akcí pro veřejnost: Město
Valašské Meziříčí, Adra Klub zdraví, Klub seniorů, Kulturní zařízení Valašské Meziříčí, Zdravé město Valašské
Meziříčí, SVČ Domeček, Diakonie, Charita, Centrum pro rodinu.
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11. Ediční činnost, Public relations
Ve Zpravodaji města jsou pravidelně zveřejňovány pozvánky na kulturní akce a knižní novinky. Další informace o
knihovně vychází v Obelisku, Echu, Chemiku, Jalovci, v regionálním tisku Valašský deník, v Regionální televizi.
Spolupracujeme s Informačním centrem Valašské Meziříčí. Elektronicky jsou sdíleny pozvánky na akce knihovny
a jiných organizací v komunitním centru. Rok 2020 moc nenahrával zveřejňování informací, protože ne vše se
mohlo odehrát, jak bylo zveřejněno a naopak.
Knihovna provozuje webové stránky, které poskytují veškeré informace o službách a profil na facebooku, kde
zveřejňuje aktuální informace. Webové stránky jsou plně responzivní, použitelné na mobilních zařízeních. Dále
jsme na sociální síti Instagramu. Informace o naší organizaci najdou potencionální uživatelé a návštěvníci také na
Googlu.
.

12. Zaměstnanci, vzdělávání a odborné aktivity
Ve sledovaném roce pracovalo v knihovně 17 fyzických osob, přepočtený stav činil 15,5 pracovních úvazků.
Všichni pracovníci knihovny měli možnost se účastnit seminářů a školení, které pořádaly instituce a knihovny
v ČR. V roce 2020 jsme si mohli všichni vyzkoušet především on-line vzdělávání, které šetřilo čas i peníze. A akcí
vzdělávacích pro knihovníky bylo opravdu hodně. Zaměstnanci se účastnili pravidelných pracovních porad
v knihovně. Pracovnice regionálních služeb zajišťovala pravidelné konzultace v místních knihovnách.
Během roku knihovna neposkytla odbornou praxi studentům. Knihovna je členem Svazu knihovníků a
informačních pracovníků.
Celkem počet hodin vzdělávání pracovníků knihovny: 311 hodin

13. Úspěšné projekty

Zrealizovali jsme akci Lékotéka, podpořenou dotací Ministerstva kultury ČR.
Dotace ve výši 10.000,- Kč. Čerpání v plné výši. Vlastní zdroje 10 065,- Kč.
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14. Dotační ukazatele rozpočtu za rok 2020

neinvestiční:

Poskytnuto (v Kč)

dotace od zřizovatele na provoz
dotace od zřizovatele - ostatní

Použito (v Kč)

9 972 000,-

9 972 000,-

10 000,-

10 000,-

9 982 000,-

9 982 000,-

dotace ze státního rozpočtu
dotace ze zahraničí
dotace ze státních fondů
dotace a dary od ostatních subjektů
Celkem

investiční:

Poskytnuto (v Kč)

Použito (v Kč)

dotace od zřizovatele
dotace ze státního rozpočtu
dotace ze zahraničí
dotace ze státních fondů
Celkem

0

0

Veškeré informace o hospodaření knihovny jsou zveřejněny v Rozborech hospodaření za rok 2020, informace o
hospodaření a rozpočtu jsou zveřejněny na našich webových stránkách www.mekvalmez.cz.

15. Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2020 nebyla od knihovny vyžádána žádná informace v ústní či písemné formě.

Ve Valašském Meziříčí, dne 31. března 2021
Zpracovala:
Mgr. Zdeňka Smahlová, ředitelka knihovny

příloha - Roční výkaz o knihovně za rok 2020
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Ministerstvo kultury, POB 119
120 21 PRAHA 2
Vyplněný výkaz laskavě doručte do 8. 2. 2021

Kult (MK) 12-01
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury
ČV 90/20 ze dne 16. 10. 2019

Roční výkaz o knihovně
za rok 2020
Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2020. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny
požadované údaje. Děkujeme za spolupráci.
Právní forma
zpravodajské jednotky
(zakroužkuje se
odpovídající právní forma)

Název zpravodajské jednotky

Městská knihovna Valašské Meziříčí, p.o.
IČO

044/2002

Evid. č. knihovny

64123421

Adresa

Nábřeží 268, 757 01 Valašské Meziříčí
571642589
Zlínský kraj

Telefon
Kraj
www stránky ZJ
E-mail

Velikost obsluhované populace

Výpůjčky celkem (součet ř. 0302 až 0315)

Město Valašské Meziříčí

Bezbariérový přístup (označte X)

Č.ř.
1

a

1

22 730
Ano



o

Ne

I. KNIHOVNÍ FOND
Č.ř.
1

a

Celkem
2

0301

173 317

naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)

0302

27 173

krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)

0303

91 329

naučná literatura dětem (knihy)

0304

4 164

krásná literatura dětem (knihy)

0305

21 872

58 459

výpůjčky periodik

0306

22 929

0102

60 660

rukopisy

0307

0

naučná literatura

0103

20 155

mikrografické dokumenty

0308

0

krásná literatura

0104

35 928

kartografické dokumenty

0309

379

rukopisy

0105

0

tistěné hudebniny

0310

119

mikrografické dokumenty

0106

0

zvukové

0311

5 208

kartografické dokumenty

0107

244

zvukově obrazové

0312

24

tištěné hudebniny

0108

223

obrazové

0313

0

zvukové

0109

4 108

elektronické dokumenty

0314

120

zvukově obrazové

0110

1

jiné

0315

0

obrazové

0111

0

Prezenční výpůjčky evidované (z ř. 0301)7

0316

7 576

elektronické dokumenty

0112

1

Prolongace (z ř. 0301)7

0317

92 504

jiné

0113

0

Kontrolní součet (ř.0301 až 0317)

0339

446 714

Počet exemplářů titulů docházejících periodik

0114

117

Počet knihovních jednotek ve volném výběru

0115

52 448

Přírůstky

0116

3 615

Úbytky4

0117

1 414

0118

0

Převod knihovního fondu do jiné knihovny při organizační změně 6

0119

0

Kontrolní součet (ř.0101 až 0119)

0139

237 373

Celkem

1

2

0201

4 816

z toho registrovaní uživatelé do 15 let

0202

1 345

Návštěvníci celkem (ř.0204+ř.0210)

0203

101 819

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)

v tom

Registrovaní uživatelé ve sledovaném období

0204

38 887

návštěvníci půjčoven a studoven

0205

32 373

návštěvníci využívající internet v knihovně

0206

2 764

návštěvníci kulturních akcí

0207

639

návštěvníci vzdělávacích akcí
návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním
pořadatelem
Návštěvníci on-line služeb
(virtuální návštěvy z ř. 0505+0507+0511)
Kontrolní součet (ř.0201 až 0210)

0208

2 724

0209

387

0210

62 932

0239

248 686

Obsluhovaná populace=počet obyvatel okruhu působnosti knihovny,tj. počet obyvatel samostatné obecní resp. městské
části, pro jejiž obyvatele je vykazující knihovna zřízena k 31.12.
(http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx
/).
2
V knihovních jednotkách
3
Přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem.
4
Úbytky knihovního fondu v knihovních jednotkách za sledované období celkem.
5
Nezapočítává se do přírůstků ř. 0116.
6
Nezapočítává se do úbytků ř. 0117.

zaslané
obdržené
požadavky požadavky
z jiných
jiným
knihovnám knihoven

2

počet požadavků

0401

1

počet kladně vyřízených
požadavků

0402

1

počet požadavků

0403

113

0404

113

počet požadavků

0405

0

počet kladně vyřízených
požadavků

0406

0

počet požadavků

0407

0

počet kladně vyřízených
požadavků

0408

0

počet souborů

0409

0

počet svazků

0410

0

počet souborů

0411

7

počet svazků

0412

701

Poradenská a konzultační činnost pro knihovníky
a v rámci RF

0413

82

Vzdělávání knihovníků (pro knihovníky a v rámci RF)

0414

2

Kulturní akce pro veřejnost (besedy, výstavy, aj.)

0415

12

Vzdělávací akce pro veřejnost (semináře, kurzy, aj.)

0416

172

Výměnné fondy

Č.ř.

Celkem

1

počet kladně vyřízených
požadavků

II. UŽIVATELÉ
a

Č.ř.

požadavky
z jiných
zemí

5

a

požadavky
do jiných
zemí

Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizační změně

IV. DALŠÍ ÚDAJE
Meziknihovní výpůjční
služba v rámci státu

v tom

3

v tom

0101

Knihovní jednotky celkem k 31. 12. sledovaného roku2
(součet ř. 0103 až 0113)

Mezinárodní
meziknihovní výpůjční
služba

Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. min. roku

Celkem
2

11
12
13
14
21
22
23
24
90

* ve znění pozdějších předpisů

III. VÝPŮJČKY

www.mekvalmez.cz
sluzby@mekvalmez.cz

Zřizovatel (vyplní se slovně)

1

Organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb.*
Organizační složka kraje dle zák. č. 129/2000 Sb.*
Organizační složka obce dle zák. č. 128/2000 Sb.*
Organizační složka hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb.
Státní příspěvková organizace dle zák. č. 219/2000 Sb.*
Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 129/2000 Sb.*
Příspěvková organizace obce dle zák. č. 128/2000 Sb.*
Příspěvková organizace hl. m. Prahy dle zák. č. 131/2000 Sb.
Jiná (uvést jmenovitě)

půjčené jiným
knihovnám

půjčené od jiných
knihoven

z toho v oblasti ICT (inform. a komunikačních technologií)

0417

28

Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem

0418

12

7

Vyplňují všechny knihovny

Dokončení oddíl IV

Č.ř.

Celkem

a

1

2

VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY

Počet titulů vydaných neperiodických publikací
dle zák. č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

0419

Náklad (počet výtisků v ks)

0420

0

Počet titulů vydaného periodického tisku
dle zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

0421

0

Náklad (počet výtisků v ks)

0422

0

Počet titulů vydaného audiovizuálních děl dle
zák. č. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

0423

Náklad (počet v ks)
Počet titulů vydaných elekktronických dokumentů včetně internetu
Plocha knihovny pro uživatele v m2
Počet studijních míst k 31.12.

518 109
518 109

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze stát. rozpočtu

0703

10 000

0

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje

0704

0

0424

0

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu obce

0705

9 972 000

0425

0

Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostat. subjektů

0706

0

0426

930
109
36
36

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí

0707

0

0708

0

Poskytujete uživatelům kopírovací služby

0431

Počet hodin pro veřejnost týdně

8

Kontrolní součet (ř.0401 až 0429)

2

0702

Připojení WiFi v prostorách knihovny pro uživatele

z toho napojených na internet

Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží

Celkem v Kč

0701

0427
0428
0429
0430

Počet počítačů pro uživatele k 31. 12.

Č.ř.
1

a

0




ANO
ANO

o
o

z toho výnosy (příjmy) z hlavní činnosti

z toho z fondů EU

NE
NE

0432

40

0439

2 355

V. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY
Č.ř.

Celkem
2

Dary a sponzorské příspěvky

0709

0

Ostatní provozní výnosy výše neuvedené

0710

310 961

Příjmy (výnosy) celkem
(ř. 0701 + ř. 0703 až 0707 + ř. 0709 + ř. 0710)

0711

10 811 070

Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu

0712

0

Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje

0713

0

Webová stránka knihovny

0501



o

Dotace a granty na investice z rozpočtu obce

0714

0

Elektronický katalog knihovny na internetu

0502



o

Dotace a granty na investice od ostatních subjektů

0715

0

Dotace a granty na investice ze zahraničí

0716
0717

0
0

a

1

ANO

NE

Počet návštěv webové stránky knihovny za sledované období

0503

49 107

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny

0504

10

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu

0505

47 139

0506

10

0507

15 793

0508

0

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu
z prostoru knihovny
Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu
z prostoru mimo knihovnu

z toho z fondů EU
Dotace a granty na investice celkem
(součet ř. 0712 až 0716)

Kontrolní součet (ř. 0701 až 0718)

z toho nájmy

1

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů
a databází celkem z prostoru knihovny

0510

42

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů
a databází celkem z prostoru mimo knihovnu

0511

0

Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů

0512

0

Počet e-výpůjček e-dokumentů

0513

891

Náklady na pořízení knihovního fondu celkem (z ř. 0801 včetně

On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů)

0514

283

periodik a pořízení licencí na elektronické zdroje)10

Osobní náklady (součet ř. 0804 až 0807)

a

7 487 340

ostatní osobní náklady

0805

5 484 705
58 125

náklady na zdravotní a sociální pojištění

0806

1 834 816

zákonné sociální náklady

0807

109 694

0808

923 805

0809

108 313

0810

0

Daně a poplatky (bez daně z příjmů)

0811

0

v tom

0803

z toho

15,50

Daň z příjmů (účt. skupina 59)

0812

0

0602

2,00

Odpisy dlouhodobého majetku

0813

88 479

VOŠ knihovnického směru

0603

0,00

Ostatní provozní náklady výše neuvedené

0814

225 577

VŠ ostatní

0604

0,00

Výdaje (náklady) celkem
(součet ř. 0801 + ř. 0803 + ř. 0811 až 0814)

0815

10 691 274

VOŠ ostatní

0605

2,00

z toho výdaje na hlavní činnost (z ř. 0815)

0816

10 691 274

SŠ knihovnického směru

0606

4,00

0817

77 428

SŠ ostatní

0607

5,50

0818

77 428

0608

2,00

dobrovolných pracovníků

0609

hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky ročně

0610

0
0
31,00

0639

Investiční výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) celkem
v tom

odborní

nákup a pořízení licencí na elektronické zdroje10

0601

Kontrolní součet (ř. 0601 až 0610)

hmotný majetek

11

nehmotný majetek12

Kontrolní součet (ř. 0801 až 0819)

0819

0

0839

40 748 136

10
11

8

12

Vyplňují všechny knihovny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, ostatní knihovny s více útvary pro veřejnost uvedou
týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvaru. Nesčítají provozní doby jednotlivých útvarů. Údaj se nesumarizuje.

9

nákup a předplatné periodik

10

VŠ knihovnického směru

ostatní
Počet

0

9

Počet zaměstnanců (přepočtený stav)

v tom

1

2 889 878

0802

0804

113 276
Celkem
2

0801

mzdy (resp. platy)

VI. ZAMĚSTNANCI
Č.ř.

Celkem v Kč
2

1

0509

0539

22 140 249

Č.ř.
a

Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů

Kontrolní součet (ř. 0503 až 0514)

0

0739

VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb

Počet vlastních specializovaných databází

0718

Ř. 0808, ř. 0809 a dle skutečnosti i ř. 0810 vyplňují všechny knihovny i ZKNP.
Vstupní cena vyšší než 40 000 Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok (§26 ZDP)
Vstupní cena vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (§32a ZDP).

Uvede se celoroční průměr evidenčního počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané. ZKNP vyplňují pouze řádek

0601 a pouze mají-li uzavřenou řádnou pracovní smlouvu.

IX. SÍŤ KNIHOVEN K 31. 12. 2020
Č.ř.
a

Případné připojení komentáře s doplňujícími nebo vysvětlujícími údaji je vítáno.

Národní
knihovna
ČR

Moravská
zemská
knihovna v Brně

Krajské
knihovny

Základní knihovny
pověřené výkonem
regionálních funkcí13

Ostatní základní
knihovny
s profesionálními
pracovníky

Základní knihovny
s neprofesionálními
pracovníky

Ostatní knihovny
evidované dle
knihovního zákona
č. 257/2001 Sb.

Knihovny
celkem
8

b
0901

1

2

3

4

5

6

7

Počet knihoven celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

Počet poboček

0902
0903

x
x

-

-

-

3
-

-

-

3
-

0939

-

-

-

-

3

-

-

3

z ř. 0902 pojízdných
Kontrolní součet
(ř.0901 až 0903)
13

Základní knihovny pověřené krajskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, které vykonávají statistická zjišťování.

Odesláno dne:

29.1.2021

Razítko:

Výkaz vyplnil - jméno (hůlkovým písmem) a podpis:

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího
zpravodajské jednotky:

Mgr. Zdeňka Smahlová

Mgr. Zdeňka Smahlová
Telefon:
571621589
e-mail:

reditel@mekvalmez.cz

