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 Poskytované služby  Základní údaje o organizaci 

 

 

Název organizace: Knihovna na Vinohradech samostatná 

příspěvková organizace s právní subjektivitou 

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: info@knv.cz 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Knihovna na Vinohradech na základě vymezení Zřizovací listinou příspěvkové organizace 

poskytuje veřejné knihovnické a informační služby pro dospělé, děti a mládež:  
 

- zpřístupňování knihovních dokumentů – knih, periodik, map a brožur, 
- poskytování aktuálních čísel periodik a denního tisku, 
- služby studovny s možností 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, 
- doprovodný motivační program k výchově ke čtenářství,  
- pomoc s tvorbou čtenářského plánu, konzultace pro rodiče a učitele, 
- 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 zejména maminky s malými dětmi.  

 
 
 
Díky vysokému standardu poskytovaných služeb v oddělení pro děti zájem o jeho 

využívání neustále roste, a to s intenzitou několika set nových uživatelů ročně (nárůst 
přibližně o 62 %). Oddělení uspořádalo několik akcí mimo prostory knihovny, kterými 
na sebe upoutalo pozornost dalších potencionálních uživatelů a díky nimž získalo finanční 
dar na pořízení materiálu a rozvoj.  

 
V roce 2013 zavedla knihovna do svých prostor připojení Wi-Fi a zavedla novou službu 

pro imobilní občany Prahy 2 – donášku knih do místa bydliště. Jako speciální pozornost 
pro občany Prahy 2 knihovna vydala ve vánočním vydání Novin Prahy 2 poukazy na roční 
registraci zdarma. 

  

 Služby uživatelům knihovny 
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 Knihovna v číslech 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ODDĚLENÍ 
PRO DOSPĚLÉ 

 ODDĚLENÍ 
PRO DĚTI 

    

Otevírací doba pro čtenáře 38 hod. 6 dní/týd.  25 hod. 5 dní/týd. 
Otevírací doba pro besedy -   20 hod. 5 dní/týd. 
Počet studijních míst 16  6 + pódium 
PC s internetem pro čtenáře 6  2 
    

Dokumentů ve fondu 48 817  9 282 
Nových knih za rok 2013 1 970  1 007 
Beletrie ve fondu 57 %  75 % 
Odebíraných časopisů a novin 34  6 
Nejpůjčovanější žánr detektivky  fantasy 
Nejintenzivněji budovaný žánr sci-fi a fantasy  první čtení 
    

Počet registrovaných čtenářů 1 249  770 
Počet dalších pravidelných uživatelů -    293 
Počet návštěvníků půjčoven 15 844  4 937 
Počet návštěvníků akcí 128  3 560 
Průměrný počet čtenářů za den 55  37 
Výpůjček na čtenáře za rok 76  22 
    

Uspořádaných kulturních akcí 13  136 
Uspořádaných vzdělávacích akcí 4  28 

   

Spolupracujících škol a školek 8  
Pravidelně navštěvujících tříd 26  

Návštěvníků webových stránek 13 052 
Počet pracovníků knihovny 7 

- z toho v oddělení pro děti 2 

 Služby uživatelům knihovny 
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 Akce oddělení pro dospělé 

 

 

 

1. 3. – 31. 3. 2013 Březen – měsíc čtenářů „S námi jen all inclusive“  
Celostátní akce zaštítěná Svazem knihovníků a informačních pracovníků 
 
- Splněná přání: doplňování knihovního fondu dle přání čtenářů 
- Věčný začátečník: informační lekce práce na počítači pro seniory 
- Knihovna všemi smysly: každou středu prodloužená výpůjční doba obohacená o zážitky 
uspokojující postupně všechny smysly (občerstvení, balírna knih, provonění knihovny, 
živá hudba v podání Martiny Fišerové) 
 
6. 8. a 20. 8. 2013 Vinohradské snídání v Knihovně na Vinohradech 
Občerstvení, losování z koše citátů, čtení fejetonů 
 
3. 9. 2013  Mgr. Adam Jaško: Autostopem do Estonska a zase zpátky 
Cestopisná beseda bývalého pracovníka Knihovny na Vinohradech 
 
30. 9. – 6. 10. 2013 Týden knihoven „Knihovnická tombola“ 
Celostátní akce zaštítěná Svazem knihovníků a informačních pracovníků 
 
- tematicky propojeno s březnovým uspokojováním smyslů 
- každý den test jednoho smyslu, pro úspěšné řešitele odměny v knihovnické tombole 
 
1. 11. – 31. 12. 2013 Ludmila Lukaštíková: “Šperkem oděná“ 
Autorská výstava cínovaných šperků Ludmily Lukaštíkové doprovozená výrobky dalších 
šperkařek – Olgy Borovcové, Kateřiny Pechmanové a Věry Foktové 
 
Další pravidelné aktivity: 
Každý měsíc je pro čtenáře připravena nová soutěžní nebo anketní otázka. 
Nástěnky a menší výstavy informují o aktuálním dění v knihovně, literární nebo kulturní 
oblasti nebo o významných událostech a výročích týkajících se Prahy 2. 

 Služby uživatelům knihovny 
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 Akce oddělení pro děti 

 

  

 

1. 11. – 30. 6. 2013 Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka 5. ročník 
Celostátní projekt zaštítěný Svazem knihovníků a informačních pracovníků 
1. třídy základních škol, pásmo 7 besed od podzimu 2012, 9 tříd (211 účastníků) 
 

Řada každoměsíčních tematických besed a knihovnické lekce, které pomáhají přivést 
prvňáčky ke čtení a k registraci v knihovně. Na závěr projektu věnuje dětem organizátor 
projektu knižní ceny. Pro 5. ročník Knihovna na Vinohradech připravila osvědčené 
besedy Školní strašidlo, Zlatý klíč od království pohádek, Lekce o knihovně a nově besedy 
Dopravní prostředky, Školní strašidlo, Skřítci mezi námi a závěrečné akční předání cen 
Poklad skřítků.  
 
 
31. 1. 2013 Vysvědčení s Ferdou Mravencem 
Slavnostní předání vysvědčení  
 
Na přání ZŠ Kladská uspořádala knihovna program Ferdova mravenčí škola, na jehož 
závěru předal Ferda Mravenec prvňáčkům jejich první vysvědčení. 
 
 
1. 3. – 31. 3. 2013 Březen – měsíc čtenářů „Čtyři týdny pro šikovné ruce“  
Celostátní akce zaštítěná Svazem knihovníků a informačních pracovníků 
 
Čtyři týdenní rukodělné workshopy  
- Konstruktéři stíhaček: stavba různých modelů papírových letadélek a několik 

akrobatických a závodních úkolů s nimi; pro velký úspěch prodlouženo na celý měsíc 
- Čtenářské váčky na šesťáky: výroba středověkých váčků na peníze k soutěži o poklad 
- Nemocnice pro knížky: opravy a balení knih čtenářů 
- Jako staří písaři: písmo a psaní v dobách dávno minulých, ozdobná písma a husí brky 

  

 Služby uživatelům knihovny 
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 Akce oddělení pro děti 

 

  

 

17. – 19. 4. 2013 Lodě na vodě  
Prezentace knihovny na mezinárodní výstavě lodí Lodě na Vodě 
Otevřené besedy (37 žáků) a doprovodný program pro veřejnost (cca 300 účastníků) 
 

MČ Praha 2 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 o životě piráta, který má místo jedné 
ruky hák, potápí lodě atd. Mladší děti čekalo skládání puzzle v pirátských a námořnických 
knihách a další hry a soutěže o poklad.  

Zlatým hřebem programu byly dvě ukázkové besedy. Široké veřejnosti tak bylo 
umožněno nahlédnout za jindy zavřené dveře programů pro školní třídy. Knihovnice 
zrealizovaly akční besedu „Těžký život námořníka“ s tematikou gamebooků 
a interaktivních knih (z nichž jednu sepsaly pro účel této akce) stejně, jako by proběhla 
v knihovně, jen s využitím většího prostoru a zapojením vystavovaných exponátů.  
 
 
13. 8. a 27. 8. 2013 Venčení knížek v Riegrových sadech 
28. 8. a 29. 8. 2013 Venčení knížek v Sadech Svatopluka Čecha 
Prezentace knihovny v Parcích Prahy 2 
Knihovna v parku a doprovodný program pro děti (86 účastníků) 

 
Během srpna se oddělení pro děti čtyřikrát přemístilo do parků. Do regálu bylo 

umístěno více než 250 zajímavých knih a na zem dva sedací vaky, děti si zde mohly 
(nechat) číst, hledat pohádkové postavičky schované v parku a skládat origami letadélka, 
které pak mohly díky velkému prostranství vyzkoušet. Starší děti se poučily o fungování 
knihovny a otestovaly si své znalosti současné zábavné literatury. Opět byly k dispozici 
všechny běžné služby knihovny – informace, registrace, půjčování, vracení.  

 Služby uživatelům knihovny 
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 Akce oddělení pro děti 

 

  

 

30. 9. – 4. 10. 2013  Týden knihoven „Knihovna všemi pěti smysly“ 
Celostátní akce zaštítěná Svazem knihovníků a informačních pracovníků  
 
Pásmo pěti soutěží testujících postupně všech pět smyslů. 
 
 
15. 10. – 26. 10. 2012 Týden knihoven „Týden čokolády“ 
Celostátní akce zaštítěná SKIP, spolupráce s odborem školství ÚMČ P2 
3. – 5. třídy základních škol, 9 tříd a program pro návštěvníky (260 účastníků) 
 

Druhý ročník speciální týdenní akce na téma Čokoláda. Proběhla řada prodloužených 
besed, pro nižší ročníky beseda Skřítčí dorty a pro starší třídy beseda Čokoláda. Besedy 
měly charakter naučný, literární i zábavný a děti při nich mezi sebou soupeřily o sladké 
i knižní ceny dodané odborem školství, mládeže a tělovýchovy ÚMČ P2.  

Při jedné besedě se jako čtenářka dětem věnovala i zástupkyně starostky p. Jana 
Duchková.  

Kromě programů pro školy proběhlo několik soutěží s touto tematikou pro děti 
i rodiče (kvízy, „kimův“ čokoládový závod, soutěž „jsem sladký, kdo jsem?“, puzzle 
pro mlsouny, poznávání „sladkých příběhů“, informační výstava, společné čtení apod.).  

 
 

1. 11. – 31. 12. 2013 Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka 6. ročník 
Celostátní projekt zaštítěný Svazem knihovníků a informačních pracovníků 
1. třídy základních škol, pásmo úvodních besed, pokračování 2014, 9 tříd (227 účastníků) 
 

Další ročník (pro Knihovnu na Vinohradech již 4.) tohoto projektu zahájila knihovna 
kvůli velkému zájmu škol už v předstihu a zařadí tak do pásma opět 7 besed. V roce 2013 
proběhly besedy Školní strašidlo a knihovnická lekce, v následujícím roce proběhne 
dokončení projektu s novými besedami a předání knih.   

 Služby uživatelům knihovny 
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 Besedy a informační lekce pro děti 

 

  

 

Oddělení pro děti poskytuje školám stálou nabídku pořadů pro školní třídy. Knihovnu 
nejhojněji vyhledávají třídy 1. stupně ZŠ, navštěvují ji ale i třídy starší, přípravné třídy 
a třídy mateřských škol. V roce 2013 proběhlo celkem 139 těchto pořadů a zúčastnilo se 
jich 2 639 návštěvníků (přes 800 dětí), to je o 40 % více než v roce 2012.  

 
 
Programy jsou dvou typů: knihovnické lekce, zaměřené na informační výchovu, práci 

s informacemi, počítačem a seznámení s fungováním knihovny, a besedy – pořady 
zábavného rázu na různá témata vycházející z literatury, propojené s četbou a výukou 
o vybraných spisovatelích, žánrech, tématech apod.  

 
1. třídám slouží projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Mezi oblíbené besedy 

pro 2. a 3. třídy patří např. Dopravní prostředky, Skřítci kolem nás, Veverka Zrzečka 
Jak se pečou skřítčí dorty, Čtvrtek ve čtvrtek, Léčba dětských nemocí apod. 4. a 5. třídy 
mají k dispozici sérii besed podle jednotlivých žánrů dětských knih: Zločinci v knihovně, 
Dobrodružství v temných poličkách, Rošťáci ve školních lavicích, Moderní pohádky, 
Poežije, Bublinománie, Příběhy ze stráně a remízku, Nepropadni do historie, Hororowitz 
atd. Knihovnice vytváří besedy také operativně podle přání učitelů tak, aby zapadaly 
do učebních plánů škol. Pro 2. stupeň ZŠ tvoří knihovna lekce nebo besedy na přání.  

 
 
Programy pořádá knihovna bezplatně v dopoledních hodinách. Jsou pro ni přínosné 

výrazným nárůstem registrovaných dětských čtenářů, v roce 2013 se do knihovny díky 
těmto programům nově přihlásilo 290 dětí, proto má velký význam tyto programy 
podporovat. 

 
 

 Služby uživatelům knihovny 
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 Celoroční soutěž a motivační program pro děti 

 Odborná činnost oddělení pro děti 

 

  

 

Navzdory všeobecnému mínění, že generace dnešních dětí a mládeže nečte, počet 
registrovaných v oddělení pro děti výrazně roste (408 nově registrovaných v roce 2013). 
Přivést děti ke čtení však není vždy snadné, protože čím méně dítě čte, tím větší námahu 
mu to dává a tím méně jej čtení těší – proto méně čte. Tento bludný kruh lze poměrně 
účinně prolomit dobrou motivací. Z tohoto důvodu realizuje oddělení pro děti motivační 
program k půjčování a četbě knih ve formě celoroční / stálé soutěže.  

 
Knihovnice postupně čtou atraktivní nebo zásadní knihy z fondu a opatřují každou 

z nich třemi otázkami. Odpovědi na tyto otázky naleznou čtenáři v textu tak, aby 
prověřily čtení knihy s porozuměním (u zfilmovaných knih se klade důraz na to, aby 
otázky nebyly zodpověditelné na základě filmu, u publikací s výraznou obrazovou 
složkou otázky prověřují i prohlédnutí ilustrací apod.). Při vracení knihy čtenáři 
za správné odpovědi získávají speciální „peníze“. Tyto peníze si děti šetří a jednou za čas 
je v knihovně zpřístupněn poklad s odměnami (hračky, šperky, časopisy, DVD, knihy, hry 
apod.). Princip šetření na lepší odměny děti motivuje ke čtení co největšího počtu knih. 

 
Hry se v roce 2013 účastnilo již 110 dětí, vybírat lze z více než 1000 označených knih. 
 
 
 
 
 
Přestože to není obvyklé, pracovníci oddělení pro děti v Knihovně na Vinohradech 

mají VŠ vzdělání v oblasti českého jazyka a literatury nebo knihovnictví. Díky tomu a další 
soustavné četbě dokážou dětem, rodičům i učitelům poskytnout odbornou pomoc 
při tvorbě čtenářského plánu, při řešení potíží se čtenářskými návyky a odborné 
konzultace v otázkách literatury pro děti a mládež. Toho využívají zejména učitelé 
českého jazyka při tvorbě seznamů školní četby, rodiče při řešení nechuti svých dětí číst, 
žáci 1. stupně při hledání zajímavé knížky a starší studenti při přípravě k maturitě.

 Služby uživatelům knihovny 
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 Kontrolní činnost  Ochrana zdraví a majetku 

 Internet 

 Organizace knihovního fondu 

V průběhu roku 2013 nedošlo k žádnému úrazu na pracovišti, 
všichni pracovníci jsou proškoleni k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany.  

V červnu 2013 proběhla tematická kontrola Hasičského 
záchranného sboru hlavního města Prahy dodržování povinností 
stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrola neshledala žádné 
zjevné závady či nedostatky. Bylo však nutné provést revizi 
a rozsáhlejší opravu nouzového osvětlení. Na její pokrytí byly použity 
prostředky z investičního fondu. 

Byly zajištěny všechny potřebné revize a opravy (vzduchotechniky, 
výtahů, EZS, hasicích přístrojů). 

 

Ke dni 28. 3. 2013 za strany Ministerstva kultury ČR definitivně 
skončil Projekt internetizace knihoven, díky kterému měly zúčastněné 
knihovny, včetně Knihovny na Vinohradech, internet zdarma. Od tohoto 
data musí náklady spojené s povinným poskytováním veřejného 
internetu hradit knihovna z vlastních prostředků. Jako nejvhodnější 
poskytovatel internetu, který splnil technické parametry (rychlost, pevná 
IP adresa apod.) v daných podmínkách, byla vybrána Telefónica O2 
(500 Kč/měs.). Tento výběr se v průběhu roku ukázal jako vyhovující. 
V rámci této změny byla v knihovně pro uživatele zprovozněna také 
Wi-Fi síť. 

 

 

V květnu 2013 proběhla veřejnosprávní kontrola hospodaření a ověření účetní závěrky 
za rok 2012, kterou provedl odbor interního auditu Městské části Praha 2. Provedenou 
kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, které neměly svou povahou a výší vliv na výsledek 
hospodaření za rok 2012, ani neměly zásadní vliv na průkaznost a úplnost účetní závěrky 
organizace.  

Na doporučení auditu byla kvůli kumulaci funkcí příkazce operace, správce rozpočtu 
a hlavní účetní v době nepřítomnosti ředitelky přepracována Vnitřní směrnice ke kontrolnímu 
systému organizace. Dále byl změněn systém vybírání čtenářských poplatků za knihovnické 
služby a jejich evidence v účetní knize, aby pokladní kniha splňovala všechny náležitosti dle 
platných zákonů a byla vedena v souladu se zákonem o účetnictví. Tento systém byl 
zapracován do nové Směrnice o oběhu účetních dokladů. 

V říjnu 2013 provedla Pražská správa sociálního zabezpečení v organizaci kontrolu 
pojistného na sociální zabezpečení, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností 
v důchodovém pojištění za období od 1. 11. 2010 do data začátku kontroly. Ke kontrole byly 
předloženy všechny požadované dokumenty, nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebylo 
uloženo opatření k nápravě. 

 

 

V oddělení pro dospělé byly novými třídníky MDT opatřeny i knihy ve skladech.  

On-line katalog byl upgradován na verzi poskytující podrobnosti o dostupnosti svazku. 

Literatura sci-fi a fantasy, v současnosti nejpopulárnější žánr, tvoří kvůli mnoha sériím 
a vícesvazkovým dílům velmi komplikovaný soubor knih; v Knihovně na Vinohradech zahrnuje 
téměř 3000 svazků. Pro lepší přehlednost byla rozdělena podle podžánrů na 11 skupin 
a označena piktogramy a klíčovými slovy v katalogu. 

 Vnitřní záležitosti organizace 
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 Rozbor výsledku hospodaření 

 

 

 

 

Rozpočet knihovny v roce 2013 byl tvořen jako vyrovnaný.  

Hospodářský výsledek v tomto roce byl 33 989,21 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, navyšován z fondu 

odměn a z investičního fondu a navýšen o finanční dar na nákup materiálu a zajištění provozu 

a rozvoje knihovny.  

Celkové výnosy činily 4 039 838,37 Kč, což je o 46 045,03 Kč více než v roce 2012. 

Celkové náklady na provoz knihovny činily 4 005 849,16 Kč, což je o 24 413,47 více než v roce 

2012.  

 

 

Výnosy 

Provozní příspěvek od MČ P2 na rok 2013 3 530 000,00  

Účelová dotace MHMP na nákup knih 151 120,00  

Vlastní zdroje z prodeje služeb  152 657,00  

Úroky 4 975,21  

Navýšení rozpočtu z investičního fondu 69 086,16 

Navýšení rozpočtu z fondu odměn 116 000,00  

Dar 16 000,00 

Celkem 4 039 838,37 

  Náklady 

Z příspěvku MČ P2 3 507 912,00 

Účelová dotace MHMP 151 120,00  

Čerpání z vlastních zdrojů 145 731,00  

Čerpání z investičního fondu 69 086,16 

Čerpání z fondu odměn 116 000,00  

Čerpání z darů 16 000,00 

Celkem 4 005 849,16 

 Rozbor hospodaření 
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 Personální plnění  Vyúčtování daru APL 

 Vyúčtování dotace MHMP 

 

  

V roce 2013 získala knihovna účelovou finanční dotaci od Magistrátu 
hlavního města Prahy ve výši 151 120 Kč. Tato dotace byla vyčerpána 
na 100 % a použita ke stanovenému účelu. Za poskytnutou částku 
byly nakoupeny nové knihy do knihovního fondu. 

 

 Rozbor hospodaření 

Po účasti oddělení pro děti na výstavě Lodě na vodě získala knihovna 
finanční dar od Asociace lodního průmyslu ve výši 16 000 Kč na nákup 
materiálu a zajištění provozu a rozvoje. Dar byl vyčerpán na 100 % 
a použit ke stanovenému účelu. Za darovanou částku knihovna 
nakoupila materiál pro rozvoj oddělení pro děti.  

 

Knihovna v roce 2013 zaměstnávala 7 pracovníků na plný pracovní úvazek po dobu 

celého roku, 2 zaměstnankyně byly na rodičovské dovolené. Dále knihovna 

zaměstnávala střídavě v průběhu roku 3 pracovníky na DPČ a DPP na úklid, 3 

pracovníky na DPP na údržbářské a pomocné knihovnické práce. 

Schválený limit pracovníků: 7 

Přepočtené fyzické osoby: 7 

Skutečný stav na konci roku: 7 

Plnění počtu pracovníků: 100 %. 

Schválený limit pracovníků nebyl překročen.  

Schválený limit mzdových prostředků ve  ýši 1 490 000 Kč nebyl překročen.  

Na ohodnocení mimořádných pracovních výkonů byl využíván fond odměn.  
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V následujícím roce se chce knihovna zaměřit především na: 

- Zpřístupnění webových stránek pro děti, prezentaci na facebooku. 

- Pokračování spolupráce se školami, pořádání besed a větších příležitostných akcí, nabídku nových programů. 

- Pokračování úspěšné celoroční čtenářské soutěže v oddělení pro děti. 

- Anketní průzkum mezi dětmi, rodiči a učiteli ohledně dalšího směřování oddělení pro děti. 

- Hledání nových prezentačních možností a sponzorů pro další rozvoj oddělení. 

 

- Realizování tradičních akcí, jako jsou Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven, projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka aj. 

- Realizování dalších ročníků úspěšných akcí jako jsou Venčení knížek, Týden čokolády, Snídání v knihovně, umělecké výstavy aj. 

- Realizování kurzu Trénink paměti pro seniory. 

 

- Provedení celkové revize fondu povinné podle Knihovního zákona. 

- Přípravu investičního projektu na pořízení interaktivní tabule. 

  

 

 

 

 

 

 Plán na rok 2014 


