ZÁPIS z jednání komise
programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 2
dne 7. 2. 2017, MK ČR
Přítomni: Libuše Adamová (KK Pardubice), Mgr. Zdenka Andree (SVK Ústí nad Labem),
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (NK ČR), Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (KISK MU), Mgr.
Petra Miturová (MK), Ing. Hana Petrovičová (SVK Plzeňského kraje), Mgr. Andrea
Součková (SVK Hradec Králové), Mgr. Lucie Rysnerová (VK Olomouc), Bc. Eva Šenfeldová
(SVK Kladno), Mgr. Petra Ševčíková (MSVK Ostrava), Mgr. Tomáš Štefek (MěK Prostějov).

1. Zahájení:
Mgr. Miturová (tajemnice) zahájila jednání. Novými členkami od r. 2017 jsou p. Adamová a
Mgr. Andree.
2. Volba předsednictva:
Předsedou byl zvolen Mgr. Štefek, místopředsedkyní Ing. Petrovičová. Jednání dále vedl
předseda komise.
3. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 2 a jiné:
Odborný garant Mgr. Giebisch, Ph.D. zpracoval souhrnnou zprávu o realizaci podprogramu
VISK 2 v roce 2016 (http://visk.nkp.cz/visk-2). Bylo uskutečněno 59 kurzů základní
informační/počítačové gramotnosti (315 hodin výuky) a 141 kurzů expertních (871 hodin).
V oblasti e-learningu opakovala Moravská zemská knihovna v Brně úspěšný kurz angličtiny
e-LKA 1 a e-LKA 2, KISK Masarykovy univerzity připravil kurz Vzdělávací technologie pro
knihovníky a Národní lékařská knihovna ucelený program CŽV zdravotnických knihovníků,
vč. e-learningu. Projekt podpory uživatelských kompetencí při práci s CPK realizovala
Městská knihovna v Praze.
Bylo dohodnuto, že komisi budou k informaci rozesílány také dílčí zprávy o realizaci
jednotlivých projektů.
Zadávací dokumentace na r. 2018 bude doplněna: Jedna vyučovací hodina hrazená z
dotace VISK 2 trvá 60 minut. Do spoluúčasti nelze zahrnovat dotace na regionální funkce
knihoven. V části týkající se popisu projektu (odst. 2) bude zpřesněno: … rozsah (počet
hodin)…
4. Projednávání projektů:
Pro rok 2017 byly uplatněny tyto zásady:
 dotace byla poskytována na mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,
 u základních a nástavbových kurzů je stanovena sazba max. 500 Kč/hod.,
 z dotace nelze hradit nákup software,
 výše dotace byla zaokrouhlována na celé tisíce směrem dolů.
Základní pravidla přidělování finančních prostředků a způsob hlasování:
Členové komise vedli podrobnou rozpravu o každém předloženém projektu. Předmětem
jednání bylo splnění základních podmínek stanovených v zadávací dokumentaci
k podprogramu VISK 2 na rok 2017, přiměřenost rozpočtovaných nákladů a jejich souvislost
s VISK 2, kvalita zpracování projektu. Poté byly jednotlivým projektům přidělovány
konkrétní finanční částky.

5. Důvody nepřidělení dotace:
- projekt č. 17 (MěK Polička): z popisu nevyplývá konkrétnější obsah kurzů; kurzy obecně by
měly být dostupné všem knihovnám, nejen „zapojeným účastníkům“.
6. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace:
- projekty č. 2 (KK Vysočiny) a č. 4 (NTK): V projektu není uveden časový rozsah
jednotlivých kurzů/seminářů.
- projekt č. 3 (JVK ČB): V projektu není uveden termín konání kurzů.
- projekt č. 7 (MěK Praha): Počet hodin uváděný na str. 9 nesouhlasí se součtem hodin v
rozpisu jednotlivých kurzů. Vyučovací hodina se předpokládá pouze v rozsahu 45 minut.
Upozorňujeme, že od příštího roku bude stanoveno, že vyučovací hodina trvá 60 minut.
- projekt č. 10 (MZK Brno): Z popisu projektu není patrná nutnost lektorování již
vytvořeného kurzu.
- projekt č. 11 (MU): Dotace není určena na nákup software a moderování semináře. Dotace
byla krácena z důvodu nedostatku fin. prostředků, s přihlédnutím k neúplným informacím o
projektu: nebyla uvedena témata přednášek (alespoň orientačně dle předchozích ročníků),
nepřesnosti v rozpočtu projektu, z dotace nelze hradit nákup software.
- projekt č. 12 (KK Karlovy Vary): Dotace není určena na kurz „Tvoříme kreativně“, z jehož
pouhého názvu nevyplývá obsah kurzu; o tyto prostředky byla dotace krácena. V žádosti
rovněž chyběl název celého projektu.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (s výjimkou projektu č. 11 – národní seminář) budou
obsahovat následující formulaci:
Školení hrazené z dotace je pro pracovníky knihoven bezplatné a musí se týkat výhradně
aktivit zaměřených na získávání dovedností v práci s informačními a komunikačními
technologiemi (ICT). Dotace na hrazení lektorů (formou OON nebo služeb) základních a
nástavbových kurzů je poskytována ve výši 500 Kč (včetně zákonných odvodů na zdravotní
a sociální pojištění)/1 hod.; toto omezení neplatí pro expertní a specializované kurzy.

7. Závěr - přidělení finančních prostředků:
 Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 20 projektů. Souhrn veškerých
finančních požadavků činil 760 000 Kč.
 Komise doporučila k finanční podpoře MK 19 projektů, z toho většinu z nich s návrhem
na poskytnutí dotace v plné výši. Celkem bylo rozděleno 660 000 Kč neinvestičních
prostředků. Výsledky ukazuje přiložená tabulka.
Zapsala: Mgr. Petra Miturová,
tajemnice
6. 2. 2017
Schválil: Mgr. Tomáš Štefek,
předseda komise
Pozn.: Projekt Městské knihovny Polička (č. 17) byl dodatečně vyřazen z dotačního řízení pro
rok 2017, neboť žadatel v řádném termínu neprovedl finanční vypořádání veškerých
dotačních prostředků, které mu byly Ministerstvem kultury poskytnuty v roce 2016.

