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Služby uživatelům knihovny
Základní údaje o organizaci

Poskytované služby

Název organizace:

Knihovna na Vinohradech samostatná
příspěvková organizace s právní subjektivitou

Knihovna na Vinohradech na základě vymezení Zřizovací listinou příspěvkové organizace
poskytuje veřejné knihovnické a informační služby pro dospělé, děti a mládež:

Zřizovatel:

Městská část Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2

Adresa:

Vinohradská 1431/69, 120 00 Praha 2

IČ:

70882061

Telefon:

222 513 900

Www stránky:

www.knv.cz

E-mail:

knihovna@knv.cz

- zpřístupňování knihovních dokumentů – knih, periodik, map a brožur,
- poskytování aktuálních čísel periodik a denního tisku,
- služby studovny – možnost využít počítače s MS Office a reprografické služby,
- zprostředkování informací z vnějších zdrojů, umožnění přístupu na internet, připojení Wi-Fi,
- kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost, pořádání besed pro školy a školky,
- pořádání informačních lekcí o knihovně, knihách a o vyhledávání informací pro školy,
- doprovodný motivační program k výchově ke čtenářství,
- pomoc s tvorbou čtenářského plánu, odborné konzultace pro rodiče a učitele,
- pořádání přednášek a kurzů pro veřejnost,
- poskytování ústních a písemných bibliografických a faktografických informací a rešerší,
- on-line katalog knihovny a čtenářské konto,
- rezervace knih.
Celý prostor knihovny je bezbariérový, čehož využívají uživatelé se sníženou pohyblivostí
a maminky s malými dětmi.
Oddělení pro děti si stále zachovává špičkovou úroveň. Zájem o jeho využívání (půjčování
knih i pořádané akce) nadále roste. „Vlajkovou lodí“ oddělení pro děti je individuální
spolupráce s třídami. Oddělení pořádá i příležitostné akce mimo prostory knihovny, kterými
se zviditelňuje mezi potencionálními uživateli a propaguje zřizovatele knihovny – MČ Praha 2.
Oddělení pro dospělé navázalo spolupráci s klubem Dvojka pro seniory, uzavřelo smlouvu
o spolupráci a členům klubu nabízí 50% slevu na registrační poplatek. Oddělení získává nové
čtenáře z řad převážně vinohradských seniorů a využívá cílené informování o nabídkách
knihovny na stránkách Novin Prahy 2 pod hlavičkou klubu.
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Služby uživatelům knihovny
Kulturní program v oddělení pro dospělé

Dvojkřest knih Velká kniha feng-šuej a Jinosvět krajiny skalních měst
25. 6. 2014 – 30 účastníků
Autoři Petr Plzák a Jan Tajboš přišli přivítat na svět svá knižní dítka do prostor knihovny
za hudebního doprovodu studentky konzervatoře Lenky Švestkové. Přiblížili návštěvníkům
podstatu neobvyklých oborů, jako je feng-šuej a geomantika, kterým se profesionálně věnují.

Barevné dny – Doprovodný program k akci Týden knihoven
29. 9. – 10. 10. 2014
Knihovnice si pro čtenáře nachystaly barevné podkreslení každého dne v souladu
s čakrami, testy a kvízy na toto téma, barevné mandaly, afirmace a nabídly nově nakoupené
knihy z oblíbené oblasti esoteriky.

Listopadové přednášky o zdraví
7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11. 2014 – celkem 73 účastníků
Na každý listopadový pátek byly připraveny přednášky o zdraví (nejen) pro seniory z úst
Zdenky Hoffmanové, lektorky občanského sdružení Život a zdraví. Velký zájem byl především
o přenášku Aby záda nebolela, ale i ostatní témata Jak předcházet nemocem, Strava jako lék
a Jak zlepšit činnost mozku se dočkala příznivé odezvy.

Komentovaná prohlídka fotek z podzimní cesty do Maroka
20. 11. 2014 – 12 účastníků
Přednáškou přispěl bývalý knihovník Knihovny na Vinohradech Adam Jaško, který se přišel
podělit o bohatý fotografický materiál a nasbírané zážitky ze své cesty po Maroku.
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Služby uživatelům knihovny
Pravidelné lekce v oddělení pro dospělé
Tréninky paměti
30 registrovaných účastníků (3 skupiny), celkem 35 setkání – 296 návštěvníků
Na jaře se konal druhý cyklus lekcí trénování paměti pro seniory pod vedením lektorky
Marie Benediktové, která za podpory knihovny získala certifikát trenér paměti
a prostřednictvím odborných kurzů si doplňuje příslušné kredity nutné k jeho udržení.
Jedné lekce se v průměru účastní 8 seniorů a každá výuková skupina absolvuje vždy
desetihodinový cyklus navazujících lekcí. Účastníci obou běhů se chtěli i nadále věnovat
zlepšování svých paměťových schopností a projevili zájem o pokračovací lekce. Na podzim
byla téměř okamžitě naplněna kapacita tří cyklů – pro začátečníky i pokročilé. Vzrůstající
zájem napověděl, že tímto směrem by se knihovna při plánování nadstandardních aktivit
mohla ubírat.
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Služby uživatelům knihovny
Akce oddělení pro děti
1. 1. – 30. 6. 2014
Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka 6. ročník
Celostátní projekt zaštítěný Svazem knihovníků a informačních pracovníků
1. třídy základních škol, pásmo 7 besed od podzimu 2013, 9 tříd (227 dětí)
Od listopadu 2013 probíhala řada každoměsíčních tematických besed a knihovnických
lekcí, které pomáhají přivést prvňáčky ke čtení a k registraci v knihovně. Na závěr získali
účastnící se prvňáčci knižní ceny. Pro 6. ročník Knihovna na Vinohradech připravila
osvědčené besedy Školní strašidlo, Lekce o knihovně, Zlatý klíč od království pohádek,
Školní detektiv a Jak na skřítky, nově besedu Nejlepší knížky pro nejšikovnější čtenáře
a závěrečné akční předání cen Poklad Ferdy Mravence s Ferdou v hlavní roli. 77 % dětí,
které navštěvovaly besedy, se také zaregistrovalo do knihovny a začalo si půjčovat knihy.

březen 2014
Do knihovny s nejmenšími
Besedy pro mateřské školy, 2 třídy, celkem 24 účastníků
Pro děti ve věku 2-5 let proběhly besedy, při kterých se děti dozvěděly o knihovně,
o půjčování knížek, povídaly si o knížkách, prohlížely je, poslouchaly čtení a samy se
do něj zapojovaly. Na příkladu nepořádného kocoura Fouse a jeho knihovničky se také
naučily, jak se správně chovat ke knížkám, „aby jim neutekly“.

březen 2014
Poežije / Dobrodružství mezi slovy
Besedy pro 3. – 5. třídy, 11 tříd, 198 účastníků
Besedy o poezii knihovnice zpracovaly na četná přání učitelů. Ti si nezřídka s takto citlivým
tématem chtěli nechat poradit od odborníků, protože zájem dětí o poezii je v současnosti
minimální. Dětem byla poezie přiblížena pomocí slovních her a moderních básnických sbírek,
které děti zaujmou.
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Služby uživatelům knihovny
Akce oddělení pro děti
červen 2014
Mravenci a včely – kdo s koho!
Završení čtenářského roku, pro prvňáčky navíc boj o poklad
Prodloužené besedy pro 1. a 2. třídy, 17 tříd, 321 účastníků
S nejmladšími pravidelnými návštěvníky byl konec roku oslaven závěrečnými
prodlouženými besedami.
Prvňáčky, kteří absolvovali projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, čekalo
předání knižních cen z rukou Ferdy Mravence. Tento poklad si děti vybojovaly
v 90 minutovém pásmu soutěží, při kterém předvedly, co se ve svém prvním školním
roce naučily. Ferda prověřil jejich čtení, psaní, počítání i jejich znalosti o přírodě
(a mravencích obzvlášť). Jako odměnu dostaly děti knihu Magdaleny Wagnerové
Abeceda, dotovanou Svazem knihovníků a informačních pracovníků.
Druháčci, kteří v knihovně završili již druhý cyklus besed, si vyzkoušeli život hmyzu.
V několika soutěžích bojovaly proti sobě o potravu i o život týmy mravenců z mraveniště
a včel z úlu. Vítězný tým z každé třídy, který prokázal lepší znalosti, spolupráci a šikovnost,
si odnesl na prázdniny odměnu.

29. 9. – 10. 10. 2014 „Duhové dny“
Akce u příležitosti celostátního Týdne knihoven, aktivity a soutěže
Besedy pro 2. třídy, 8 tříd, 182 účastníků
V letošním Týdnu knihoven propojila Knihovna na Vinohradech aktivity obou
oddělení stejným tématem – tématem barev. Pro každý den byla zvolena jedna barva,
které se týkala výzdoba, nabídka knížek i doprovodné aktivity a soutěže.
Proběhla také řada tematicky laděných besed pro 2. třídy. Na nich si děti mimo jiné
poslechly autorskou pohádku knihovnice Evy Lukaštíkové, sepsanou k této příležitosti,
a vyzkoušely jednoduché fyzikální pokusy se světlem a barvami.
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Služby uživatelům knihovny
Akce oddělení pro děti
1. 11. – 31. 12. 2014 Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka 7. ročník
Celostátní projekt zaštítěný Svazem knihovníků a informačních pracovníků
1. třídy základních škol, úvodní pásmo besed, pokračování 2015, 7 tříd (174 dětí)
Již popáté se Knihovna na Vinohradech účastní tohoto projektu. Kvůli velkému zájmu
škol opět začaly první besedy probíhat ještě před oficiálním zahájením projektu.
Do pásma bude zařazeno opět 7 besed. V roce 2014 proběhly besedy Školní strašidlo
a Lekce o knihovně, v následujícím roce proběhne dokončení projektu s novými
besedami a závěrečným předáním knih.

prosinec 2014
Písmo
Prodloužené vzdělávací lekce, spolupráce s odborem školství ÚMČ P2
2. stupně ZŠ Prahy 2, 7 tříd, 125 žáků
Pro žáky 6. a 7. tříd základních škol proběhly dvouhodinové pořady o historii, vývoji
a různých podobách písma. Žáci si vyzkoušeli vynalézt i luštit písmo, přemýšleli o tom, jak
a proč se písmo postupně vyvíjelo, dozvěděli se o důležitých historických etapách
a iniciátorech vývoje literární kultury.
Tyto přednášky uspořádalo oddělení pro děti za podpory Odboru školství ÚMČ Prahy 2
a hojná účast potvrdila, že i starší třídy na Praze 2 mají zájem rozšířit řady návštěvníků
besed Knihovny na Vinohradech. Tyto přednášky byly prvními lekcemi pro 2. stupně ZŠ
a mají za cíl doplnit žákům informace z oboru písemnictví a dějin literární kultury nad rámec
běžných učebních osnov.
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Služby uživatelům knihovny
Oddělení pro děti – akce mimo knihovnu
24. – 25. 4. 2014
Lodě na vodě
Prezentace knihovny na mezinárodní výstavě lodí Lodě navVodě
Doprovodný program pro veřejnost (cca 200 účastníků)
MČ Praha 2 opět přizvala Knihovnu na Vinohradech ke své prezentaci na výstavě
Lodě na vodě. Knihovna postavila regál s knihami s adekvátní tematikou a posezení,
které stejně jako knihovna vybízelo k odpočinku u knih. Součástí prezentace byly
i všechny další služby knihovny včetně PC, on-line katalogu, půjčování knih a registrace.
Pro děti byly připravené doprovodné soutěže např. o životě piráta, který má místo
jedné ruky hák, potápí lodě, musí ovládat navigaci i složité uzly atd. Mladší děti čekalo
skládání puzzle v pirátských a námořnických knihách a další hry a soutěže o poklad.

11. 5. 2014
Volkswagen Maraton
Prezentace knihovny na akci Volkswagen Maraton Praha 2014
Doprovodný program pro veřejnost (cca 50 účastníků)
Obdobně jako na výstavě Lodě na vodě i na akci Volkswagen Maraton si knihovna
připravila tematickou prezentaci prostředí knihovny, regálu knih a doprovodných
programů pro návštěvníky akce. Tématem pro závod byl sport – děti soutěžily ve znalosti
olympijských sportů a prověřily si vlastnosti potřebné ke každému sportovnímu tréninku:
pozornost, vytrvalost a trpělivost. Samozřejmostí byly opět všechny běžné služby
knihovny – informace, registrace, půjčování, vracení.
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Služby uživatelům knihovny
Pravidelné besedy a informační lekce pro školy
Oddělení pro děti nabízí školním třídám možnost pravidelně docházet na cyklus
programů po dobu celého školního roku. Na tyto cykly se v roce 2014 registrovalo 40 tříd
1. stupně ZŠ, tj. 910 dětí (z toho 2 přípravné třídy, s nimiž pracuje knihovna odlišným
způsobem). Besed a lekcí v Knihovně na Vinohradech pravidelně využívá 5 škol Prahy 2
sídlících v docházkové vzdálenosti od knihovny.
Programy jsou dvou typů: Knihovnické vzdělávací lekce jsou zaměřené na práci
s informacemi, počítačem, katalogem a seznámení s fungováním knihovny, typy
a řazením knih. Lekce tvoří asi 20 % pořádaných programů. Besedy jsou pořady
zábavného rázu na různá témata vycházející z literatury, propojené s četbou a výukou
o vybraných spisovatelích, žánrech, tématech apod. Pro 4. a 5. třídy je k dispozici série
besed o jednotlivých žánrech dětských knih, které slouží i učitelům jako podpora
při výuce. Někteří podle těchto programů například tvoří seznamy doporučené četby.
Součástí všech programů je možnost půjčování a vracení knih, čehož využívá 71 % žáků.
V roce 2014 proběhlo 229 programů a zúčastnilo se jich 4 397 dětí, to je přibližně
o 65 % více než v roce 2013. Programy pořádá knihovna bezplatně v dopoledních
hodinách. V roce 2014 byl zájem o besedy vyšší, než by bylo možné dlouhodobě
uspokojovat. Pro oddělení pro děti jsou ale tyto programy vzhledem k jejich přínosu
a úspěchu jednou z priorit činnosti. Proto hledá prostředky, jak dále uspokojovat pokud
možno všechny zájemce bez výraznějšího omezení.

Celoroční soutěž a motivační program pro děti
Aby oddělení pro děti podpořilo atraktivitu a oblíbenost čtení u dětí, pořádá
motivační program k půjčování a četbě knih ve formě stálé průběžné soutěže a dalších
doprovodných aktivit. Pomocí soutěžních otázek ověřují knihovnice čtení s porozuměním
a odměňují děti „penězi“. Za ty si děti „kupují“ odměny. Princip šetření na lepší odměny
děti motivuje ke čtení co největšího počtu knih. Do budoucna navíc je připravován
i meziškolní souboj pro registrované třídy.
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Statistika
Počet registrovaných uživatelů
Registrovaní čtenáři jsou ti uživatelé, kteří využívají absenčních výpůjčních
služeb knihovny za registrační poplatek.
Počet pravidelných uživatelů udává počet uživatelů, kteří jsou
zaregistrováni na některé pravidelné aktivity knihovny – počet účastníků lekcí
tréninku paměti a počet dětí, které se třídou navštěvují každoměsíční besedy
a lekce v oddělení pro děti. Přitom platí, že pravidelní uživatelé mohou být
i registrovaní čtenáři.
Celkový počet uživatelů udává, kolik osob pravidelně navštěvuje knihovnu
za účelem výpůjček, besed a lekcí, anebo obojího (aniž by se duplikovaly osoby,
které jsou zároveň čtenáři a pravidelní uživatelé).
Počet nově registrovaných udává, kolik čtenářů se zaregistrovalo do knihovny
poprvé – tj. kolik osob se knihovně podařilo nově oslovit.
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Statistika
Návštěvnost knihovny

Návštěvnost knihovny celkem
dospělí v půjčovnách
děti v půjčovnách
děti na besedách

dospělí na akcích
děti na akcích

dospělí na lekcích
děti na lekcích

Počet návštěvníků půjčoven, besed, lekcí a akcí udává součet uživatelů, kteří přišli
do knihovny v půjčovních hodinách nebo se zúčastnili některé z nabízených aktivit
knihovny. Přitom platí, že v oddělení pro děti si děti mohly při besedách a lekcích
zároveň půjčovat dokumenty. Mezi návštěvníky akcí jsou počítáni posluchači přednášek,
účastníci kulturního programu, speciálních závěrečných programů pro školy apod.,
a také návštěvníci stánku při prezentaci mimo prostory knihovny.
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7 437
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706
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Statistika
Stav fondu a výpůjčky

Vypůjčené dokumenty
děti

dospělí
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2014

Počet vypůjčených dokumentů
udává, kolikrát byl dokument vypůjčen
z knihovny (není započítáno
prodloužení výpůjček).

Počet dokumentů na čtenáře je
počet dokumentů, které si v průměru
zapůjčil každý čtenář za rok.

Stav fondu udává počet knih, kterými knihovna disponuje.
Přírůstky a úbytky udávají pohyb fondu za rok – v roce 2014
se odepsalo méně dokumentů, než v předchozích letech.
Z důvodu úspor byl omezen počet odebíraných periodik.
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stav fondu
dospělí
děti

2012
48 393
8 426

2013
48 817
9 282

2014
49 976
10 446

celkem

56 819

58 099

60 422

vypůjčené dokumenty
dospělí
děti

2012
48 459
6 708

2013
44 359
9 556

2014
40 714
15 292

přírůstky
dospělí
děti

2012
1 821
1 226

2013
1 914
1 063

2014
1 772
1 160

celkem
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56 006

celkem
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16

úbytky
dospělí
děti

2012
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399

2013
1 448
249

2014
429
180

30

27

27

celkem

1 578

1 697

609

vyřízených rezervací
dospělí
děti

2012
1 471
201

2013
1 771
291

2014
1 819
811

odebíraných periodik
dospělí
děti

2012
40
7

2013
34
6

2014
21
5

celkem

1 672

2 062

2 630

celkem

47

40

26

dokumentů na čtenáře
dospělí
děti
celkem

U oddělení pro děti je patrné, že se
děti vlivem informačních lekcí učí
využívat rezervační služby a počet
vyřízených rezervací tak výrazně stoupá.

děti
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Statistika
Pořádané akce
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Využití on-line služeb
vstupů do konta

návštěvy webu

počet lekcí
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děti
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Oddělení pro děti
pokračuje ve své činnosti jako
v minulých letech. Zájem
o nabízené programy se stále
zvyšuje. Oddělení dělá
maximum pro to, aby
uspokojilo všechny zájemce.
Školní třídy mají možnost
se objednat na návštěvu jen
příležitostně, nebo se
registrovat na komplexní
každoměsíční program.
Oddělení pro dospělé
začalo nově nabízet lekce
tréninku paměti. Také rozvíjí
další kulturní program,
zejména přednášky. Kulturní
program oddělení pro dospělé
je často cílen na nejčastější
návštěvníky - seniory.

On-line služby

2012

2013

2014

návštěvy webu
vstupů do katalogu
vstupů do konta

Konto a katalog jsou
dostupné z webu knihovny.
Práci s nimi učí oddělení pro
děti na informačních lekcích.
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Vnitřní záležitosti organizace
Revize a stav knihovního fondu
Po pěti letech, jak stanovuje knihovnický zákon, byla podle
příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva kultury provedena revize
knihovního fondu.
Termín revize byl naplánován na začátek prázdnin. V této době
se podle statistik z minulých let očekávala nižší návštěvnost,
pro uživatele knihovny tak došlo k nejméně citelnému omezení
knihovnických služeb. Během první fáze revize (načítání všech svazků)
byla knihovna uzavřena, tuto fázi se letos podařilo stihnout
za 10 pracovních dní. Druhá fáze (následná kontrola a zpracování)
byla prováděna za běžného provozu. V návaznosti na ni proběhla
cílená údržba fondu a opravy dokumentů.
Na základě vzniklého protokolu bylo zkontrolováno celkem 65 746
knihovních jednotek (včetně periodik a brožur) a bylo nutné odepsat
287 pohřešovaných svazků.
Oddělení pro děti a mládež v rámci revize navíc u každého svazku
kontrolovalo jeho stav a případné poškození. V průběhu srpna až
října provedlo komplexní opravy dokumentů a následné značení
poškození, aby mohly být důsledněji vymáhány pokuty za poškození
dokumentů. Celkem bylo opraveno a označeno 2 477 knih, zejména
starších 5 let.

Technické zajištění besed a lekcí
Pro prezentace lekcí v oddělení pro dospělé byl využit nově zakoupený projektor
s plátnem. Jeho pořízení bylo prozatím upřednostněno před plánovanou nákladnější
investiční akcí – nákupem multimediální tabule, která by v budoucnu měla sloužit
pro zatraktivnění besed a lekcí pro 2. stupeň škol v oddělení pro děti. Zakoupená technika
v prostorách studovny plně dostačuje zamýšleným přednáškovým účelům pro dospělé
a seniory. Oddělení pro děti zatím při svých besedách a lekcích využívá pouze tabule
flipchart a pomůcky vlastní výroby, než bude v budoucnu nakoupena technika i pro ně.
Koncem roku 2014 začala knihovna také chystat projektovou dokumentaci ke schválení
stavební úpravy, která má oddělit dveřmi prostor mezi studovnou a půjčovnou. Tréninky
paměti začaly probíhat v době, která je v oddělení pro děti využívána pro konání besed,
a oba programy se tudíž vzájemně ruší hlukem. Dveře jsou potřebné, aby měli uživatelé
ve studovně zaručen klid při trénincích paměti i v době samostatné studijní práce.

Žádost o zřízení nového pracovního místa
Oddělení pro děti v posledních 4 letech přijalo nový koncept rozvoje a poskytovaných
služeb. Ten vede ke stále se zvětšujícímu zájmu dětských čtenářů, rodin i tříd ZŠ Prahy 2.
Oddělení pro děti má stále v rezervě projekty, jejichž realizaci by rádo školám a rodinám
Prahy 2 poskytlo. Personální možnosti ale dosáhly maximálního plnění služeb, které
současný zájem (zejména ze stran škol Prahy 2) již výrazně převyšuje. Zvýšením počtu
čtenářů rostou i nároky na údržbu fondu a obsazení pracovní doby (dříve stačil
1 zaměstnanec, nyní provoz vyžaduje 2 současně). Aby nedošlo ke snížení kvality služeb
oddělení pro děti nebo k nutnému odmítání zájemců o programy pro školy, požádala
Knihovna na Vinohradech v červenci 2014 o zřízení nového pracovního místa od roku
2015 (závisí na schválení rozpočtu 2015).
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Vnitřní záležitosti organizace
Ochrana zdraví a majetku
V roce 2014 nedošlo k žádnému úrazu na pracovišti a všichni nově
příchozí pracovníci byli proškoleni k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany.
Byly provedeny všechny povinně stanovené revize
(vzduchotechniky, výtahů, EZS, hasicích přístrojů).

Kontrolní činnost
V únoru 2014 proběhla veřejnosprávní kontrola hospodaření
a ověření účetní závěrky za rok 2013, kterou provedl odbor interního
auditu Městské části Praha 2. Provedenou kontrolou byl zjištěn jeden
drobný nedostatek, který neměl svou povahou a výší vliv na výsledek
hospodaření za rok 2013, ani neměl zásadní vliv na průkaznost
a úplnost účetní závěrky organizace. Bylo shledáno, že všechna
doporučení uvedená v minulém protokolu byla ředitelkou přijata
a splněna.
V říjnu 2014 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České
republiky kontrolu plateb na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce za období od 1. 3. 2009 do 31. 10. 2014,
při níž byly zjištěny tři drobné nedostatky. V případě porušení
oznamovací povinnosti byl plátce poučen o povinnosti dodržování
oznamovací povinnosti. Vzniklý přeplatek ve výši 19,- Kč byl plátci
vrácen ve stanovené lhůtě. Vzniklé penále z pozdní platby pojišťovna
nepředepsala, neboť nepřesahovalo 100,- Kč za jeden kalendářní rok.

Propagace knihovny
O své činnosti informuje knihovna zejména prostřednictvím Novin Prahy 2, a dále
facebookovým profilem a webovými stránkami, jejichž návštěvnost výrazně roste.
V měsíci březnu vyhradily Noviny Prahy 2 celou dvoustranu článkům o Knihovně
na Vinohradech jako o „Tématu měsíce“. Knihovna zpracovala podrobné články o svých
službách, pořádaných akcích, o všech složkách činnosti oddělení pro děti a zajímavostech,
jimiž se odlišuje od jiných knihoven.

Ostatní organizační záležitosti
Ke konci roku 2013 vypověděl smlouvu pracovník zajišťující softwarově i hardwarově
servis počítačů a webové stránky knihovny. V poptávce byl na základě aktuálně nejnižší
nabídnuté ceny za měsíční paušál vybrán nový IT pracovník od začátku roku 2014.
Poptávkové řízení na vedení účetnictví vyhrála stávající účetní, jelikož zachovala svou
původní cenu za vedení účetnictví. Nikdo jiný splňující zadané požadavky (znalost
legislativy příspěvkových organizací, poskytnuté poradenství a zpracování v programu
Gordic) nižší cenu nenabídl.
V červnu 2014 byla doména knihovny zneužita ke zřízení falešné adresy, z níž byly
odeslány podvodné vymahačské e-maily obsahující počítačový virus. Celá záležitost byla
nahlášena a předána k řízení Policii ČR jako podezření ze spáchání přečinu neoprávněného
přístupu k počítačovému systému a nosiči informaci.
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Vnitřní záležitosti organizace
Rozbor výsledku hospodaření
Rozpočet knihovny v roce 2014 byl tvořen jako vyrovnaný.

Personální činnost knihovny

Schválený limit pracovníků: 7

Hospodářský výsledek v tomto roce byl 48 817,62 Kč.
Výnosy jsou tvořeny zejména provozním příspěvkem zřizovatele.
Dále knihovna získává prostředky z vlastních zdrojů (prodej služeb) a
obdržela dotaci od Magistrátu hlavního města Prahy na nákup knih.
Rozpočet byl navýšen dále o prostředky z úroků, z fondu odměn
a z rezervního fondu.
Celkové výnosy činily 4 040 115,33 Kč, což je o 276,96 Kč více než
v roce 2013.
Celkové náklady na provoz knihovny činily 3 991 297,71 Kč, což je
o 14 551,45 méně než v roce 2013.

Přepočtené fyzické osoby: 6,97
Skutečný stav na konci roku: 6,5
Plnění počtu pracovníků: 99,97 %

Schválený limit pracovníků nebyl překročen. Schválený limit mzdových prostředků ve
výši 1 590 000 Kč nebyl překročen. Na ohodnocení mimořádných pracovních výkonů a
výplatu dovolené po skončení mateřské dovolené, která by přesáhla stanovený limit, byl
použit fond odměn.

Do roku 2014 přechází 6 plných a 1 poloviční pracovní úvazek. Pro rok 2015 je
plánováno navýšení limitu zaměstnanců a následné výběrové řízení na obsazení volných
pozic.
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Plán na rok 2015
Celá knihovna
-

Oslava 130 let existence knihovny u příležitosti akce Týden knihoven.
Výmalba knihovny v období prázdnin.
Oddělení studovny od ostatního prostoru dveřmi, aby byl zajištěn klid po dobu lekcí tréninku paměti a studijní práce uživatelů.

Oddělení pro dospělé
-

Realizování dalších kurzů tréninku paměti pro seniory a dalších kulturních akcí a přednášek.
Hledání nových prezentačních možností pro další rozvoj oddělení.
Spolupráce s klubem Dvojka pro seniory podle vzájemné domluvy.

Oddělení pro děti
- Rozšíření otevírací doby oddělení v pátek a na sobotu.
- Pokračování spolupráce se školami, pořádání besed, lekcí, větších příležitostných akcí a projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
- Nabídka nových kulturních a vzdělávacích programů, zejména pro 2. stupeň ZŠ.
- Pokračování úspěšné celoroční čtenářské soutěže a další rozvoj doprovodných aktivit.
- Vývoj webových a facebookových stránek pro děti.
- Anketní průzkum mezi dětmi, rodiči a učiteli ohledně dalšího směřování oddělení pro děti.
Rozvoj oddělení a pokrytí současné nároků uživatelů vyžaduje vytvoření nového pracovního místa, o něž oddělení zažádalo.
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