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Výroční zpráva z Obecní knihovny 

Jinačovice za rok 2019 

ROČNÍ STATISTIKA: 

Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2019 je 66, 

(v roce 2018 bylo 63), počet čtenářů s aktuálně zaplacenou registrací: 48. 

Za celý rok proběhlo 785 návštěv (v roce 2018  742). 

Uskutečnilo se 1083 výpůjček (v roce 2018 to bylo 1105 výpůjček). 

 

 

Na webovou stránku knihovny http://www.jinacovice.cz/knihovna/ bylo za rok 2019 

učiněno celkem 1400  náhledů (v roce 2018  1637 náhledů). 

V knihovně je registrováno 66 čtenářů, z toho má svou průkazku 27 dětí do 15 let –  

tedy 40,9% ze zaregistrovaných členů jsou děti.  V roce 2018 to bylo 39,7% dětí.  

 

Výpůjčky: 

Půjčilo se celkem 1083 ks knihovních jednotek, z toho 1077 knih a 6 časopisů. 

Ze 1077 ks knih je to: 

- 779 ks beletrie pro dospělé (72,33% z celkového počtu půjčených knih, vloni 69,07%) 

- 45 ks naučné literatury pro dospělé (4,18% z celkového počtu půjčených knih, 

   vloni 5,4%) 

- 234  ks beletrie pro děti (21,73% z celkového počtu půjčených knih, vloni 24,2%) 

- 19 ks naučná literatura pro děti  (1,76%; vloni 1,2%). 

Za celý rok 2019 se půjčilo jen 6 ks časopisů (!), v roce 2018 51 ks časopisů. 

 

http://www.jinacovice.cz/knihovna/
http://www.jinacovice.cz/knihovna/
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Za rok 2019 přibylo do knihovny 360 nových knih. 

 

Z toho: 

• 133 ks  beletrie pro dospělí 

• 164 ks beletrie pro děti 

• 43 ks knih  naučná dospělí 

• 20 ks knih  naučná děti 

 

Z toho: 

• 252 ks darů 

• 108 ks nákup 

 

 

DARY – 252  ks: 

• čtenáři Brno - 192 ks 

• čtenáři Jinačovice – 35 ks )* 

• Městská knihovna Kuřim - 25 knih z vyřazeného VF! 

)* Poznámka: Darů z řad jinačovských čtenářů bylo daleko více, ale většinou 

nepoužitelné – rovnou na vyhození; v omezeném množství jsem knihy využila na 

odměny, případně se odesílají do Městské knihovny Kuřim (např. duplikáty) a oni je pak 

nabízejí dalším knihovnám v regionu. Některé z nabízených knih skončily pod vánočním 

stromečkem na akci Rozsvícení vánočního stromu (1. 12. 2019). 

Knihy výměnného fondu z Kuřimi, poté, co absolvují kolečko po knihovnách z regionu, 

jsou potom zdarma nabízeny webové stránce knihovny Kuřim. V roce 2019 jsem pro 

naši knihovnu získala z VF Kuřim 25 knih.  
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NÁKUPY -  108 ks: 

 

Luxor KrPole      5 ks knih 

Euromedia Group     92 ks knih 

Dagmar Šimková    2 ks knih 

Levné knihy Cimburkova (Tesco)  9 ks knih 

 

 

Proběhlo celkem 7 nákupů: Levné knihy Cimburkova Tesco Kr. Pole, Luxor Kr.Pole, 

Euromedia Group (4x), Dagmar Šimková. 
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Knihovna má ke dni 31. 12. 2019 celkem 4326 knihovních jednotek. 

Je to dáno tím, že během roku 2019 přibylo 360 knih, a bylo odepsáno  610 knih – viz 

přiložená tabulka. Odepisovaly se knihy, které se v knihovně již několik let nepůjčily, a 

musely uvolnit místo knihám novým. 

 

 Skrýt lokace  Skrýt tematiky  
Počáteční 

stav 
Přírůstky Úbytky 

Konečný 

stav 

 Celkem dokumentů   4576   360   610   4326  

 Z toho 

dokumenty:  

 Knihy   4576   360   610   4326  

 Z toho 

lokace:  

 Knihovna Jinačovice   4576   360   610   4326  

 Z toho 

tematika:  

 Naučná   474   43   60   457  

 Beletrie   2467   133   350   2250  

 Mládež 

naučná  
 279   20   12   287  

 Mládež 

beletrie  
 1356   164   188   1332  

 

 

Poplatky                                                                                                                                                                             

V knihovně bylo vybráno 1440 Kč  za rok 2019, a to jen za registrace - dosud je u nás 

jednotná registrace pro všechny (děti, studenti, dospělí, senioři), všichni platí 30,-Kč na 

rok, poplatek platí ode dne zaplacení 12 měsíců. Upomínky se nevybírají. Upomínkové 

e-maily odesílám sama nárazově, nemáme systém, který by upomínky odesílal 

automaticky sám po uplynutí výpůjční lhůty. Čtenáři si svoje knihy mohou sami 

prodloužit dle manuálu na webu knihovny.  Pro zajímavost, Obecní knihovna 

Rozdrojovice má roční registrační poplatek nastavený ve výši 50 Kč. 

http://katalog.mkkurim.cz/clavius/l.dll?BTPS~Pcislo1=++++++++++++&Pcislo2=++++++++++++&Datumvloz1=01.01.2019&Datumvloz2=22.12.2019&EDD=&ELOC=;KNJina+&Stat=JO
http://katalog.mkkurim.cz/clavius/l.dll?BTPS~Pcislo1=++++++++++++&Pcislo2=++++++++++++&Datumvloz1=01.01.2019&Datumvloz2=22.12.2019&EDD=&ELOC=;KNJina+&Stat=JO
http://katalog.mkkurim.cz/clavius/l.dll?BTPS~Pcislo1=++++++++++++&Pcislo2=++++++++++++&Datumvloz1=01.01.2019&Datumvloz2=22.12.2019&EDD=;KN&ELOC=&Stat=JO
http://katalog.mkkurim.cz/clavius/l.dll?BTPS~Pcislo1=++++++++++++&Pcislo2=++++++++++++&Datumvloz1=01.01.2019&Datumvloz2=22.12.2019&EDD=;KN&ELOC=&Stat=JO
http://katalog.mkkurim.cz/clavius/l.dll?BTPS~Pcislo1=++++++++++++&Pcislo2=++++++++++++&Datumvloz1=01.01.2019&Datumvloz2=22.12.2019&EDD=&ELOC=;KNJina+&Stat=JO
http://katalog.mkkurim.cz/clavius/l.dll?BTPS~Pcislo1=++++++++++++&Pcislo2=++++++++++++&Datumvloz1=01.01.2019&Datumvloz2=22.12.2019&EDD=&ELOC=;KNJina+&Stat=JO
http://katalog.mkkurim.cz/clavius/l.dll?BTPS~Pcislo1=++++++++++++&Pcislo2=++++++++++++&Datumvloz1=01.01.2019&Datumvloz2=22.12.2019&EDD=;KN&ELOC=&Stat=JO
http://katalog.mkkurim.cz/clavius/l.dll?BTPS~Pcislo1=++++++++++++&Pcislo2=++++++++++++&Datumvloz1=01.01.2019&Datumvloz2=22.12.2019&EDD=;KN&ELOC=&Stat=JO
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Periodika  

V letošním roce došlo k průdkému propadu půjčování periodik – z loňských  51 na 6 ks. 

Knihovna v současné době odebírá pouze Čtyřlístek – časopis pro děti. Ten budeme 

odebírat i v roce 2020, nově také znovu obnovíme odebírání časopisu D test. Do 

knihovny také zdarma dochází časopisy Duha a Kamarádi. 

Knihovnický časopis Duha přináší informace o knihách a knihovnách z Moravy, 

do knihovny chodí z Moravské zemské knihovny. Víceméně je to periodikum pouze pro 

mou vlastní potřebu, laická veřejnost si tento časopis nepůjčuje. 

Časopis Kamarádi je  časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu, 

vydává Občanské sdružení Zaedno, do knihovny chodí již od roku 2014 zadarmo.   

Zpětně jsem také získala kompletní ročník časopisu Simpsonovi za rok 2018. 
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Výsledky činnosti veřejných knihoven regionu Brno-venkov, v roce 2018 

 

Knihovny (včetně té naší) každoročně vyplňují Statistický výkaz o knihovně za uplynulý 

kalendářní rok (viz příloha na konci zprávy). Statistické výkazy jsou sumarizovány               

a odesílány k dalšímu zpracování na celostátní úrovni.  Brožuru „Výsledky činnosti 

veřejných knihoven regionu Brno-venkov” vydává Městská knihovna Kuřim;  brožura 

nabízí možnost porovnání výkonů jednotlivých knihoven na regionální úrovni, zabývá se 

jen knihovnami v regionu Brno-venkov. Knihovny odesílají své statistiky začátkem 

nového kalendářního roku, ale než se brožura zesumarizuje a vydá se, nějakou dobu to 

trvá. Takže teprve koncem roku 2019 dostáváme brožuru s výsledky činnosti za rok 

2018, proto zde výsledky mohu uveřejňovat s „ročním zpožděním”. 

V roce 2017 v tomto regionu bylo evidováno 145 veřejných knihoven, všechny knihovny 

jsou zřizovány obcí (městem). Níže uvedená tabulka se tedy týká zpětně roku 2018!, 

nikoliv roku 2019. Tabulka za rok 2019 vyjde až v roce 2020. 

 

Standart pro dobrou knihovnu 

(Pozn.: Jinačovice jsou podle počtu 

obyvatel 500-1000 ve 2. kategorii) – čili k 

těmto hodnotám bychom se měli přiblížit 

Jinačovice 

Tyto hodnoty reálně máme 

Provozní doba knihovny 5 

(celostátní průměr za rok 2017 był 4) 

3  

Výdej na nákup fondu v Kč/obyvatele                 

je 30-45 Kč/obyv., celostátní průměr je 

28 Kč / 1 obyv. 

Jinačovice 26,37 Kč / 1 obyv. 

(rok 2017 było  19,9 Kč/obyvatele ) 

Obnova fondu 7% Jinačovice 7,6% 

Plocha m²/1000 obyv. – 60 m². Knihovna má cca 30m²    (Nově se u obcí 

do 1000 obyvatel tento údaj nehodnotí) 
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Studijní místa:  6 3 (studijní místa v samotné knihovně), 

Ve statistice uvedeno 20 (studijní místa v 

„čítárně”) 

Internet: 2 1 

Webová stránka ano ANO 

On-line katalog ano  ANO 

Kulturní a vzdělávací aktivity: 

minimální počet akcí 6, celostátní 

průměr v roce 2017 był 4 

4 

 

Vyhodnocení: 

1) Standart provozní doby  

Aby došlo k naplnění standartu, bylo by potřeba mít knihovnu otevřenou buď 2x týdně, 

nebo 1x týdně déle (min. 5 hodin). Na druhou stranu by byl problém personálně 

knihovnu obsadit. A i při tříhodinové pracovní době jsme schopni plnohodnotně 

obsloužit všechny čtenáře a návštěvníky knihovny. 

Jiné aktivity (nákup knih, jejich zpracování, katalogizace, seznamy novinek                                 

a výměnného fondu, webová stránka, facebook, soutěže, dílničky, stezky apod.) se 

připravují mimo provozní (otvírací) dobu knihovny.  

 

2) Výdaj na nákup fondu v Kč/obyvatele je 30-45 

- knihovna nesplňuje ani nejnižší kritérium výdaje na nákup knih (nejméně 30 Kč na 

osobu), ale již došlo ke značnému posunu. Podle statistiky jsme v roce 2015 vydali 14,8 

Kč na obyvatele, v roce 2016 to již bylo 21 Kč na obyvatele, v roce 2017 19,9Kč na 

obyvatele, v roce 2018 již 26,37 Kč na obyvatele.  

Přesto nám ještě částka ke splnění alespoň nejnižšího kritéria chybí. Pro srovnání, již 

jsme skoro dohnali velikostně podobnou knihovnu -  Obecní knihovna Rozdrojovice má 

26,44 Kč/obyvatele). 
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3) Obnova fondu  

Fond ve volném výběru by měl být ročně doplněn o 7% přírůstků. 

Za rok 2018 získala knihovna 350 ks knih – jedná se tedy  o  obnovu asi  7,6%.  Bylo 

odepsáno 24 knih.  

 

4) Plocha knihovny  

Standart: Plocha m²/1000 obyv. je 60 m². Obecní knihovna Jinačovice  má cca 30m². 

Jsem si vědomá toho, že na akce většího typu (dílničky, přednášky) mám k dispozici 

rozlehlou vedlejší místnost (čítárnu). Za rok 2018 je změna ve statistice, u obcí do 1000 

obyvatel se již metry plochy knihovny nepočítají. 

 

5) Studijní místa  

Standart je 6-8 studijních míst. Knihovna má 3 studijní místa, ale v případě potřeby 

neomezený počet studijních míst ve vedlejší čítárně. 

 

6) Veřejný internet 

Standart je 2 veřejné internety.  My máme jeden veřejný internet  a ten je využíván 

pouze jedním čtenářem. Druhý počítač s veřejným internetem by u nás neměl žádné 

využití. Na veřejný internet dochází pravidelně pouze jeden zájemce. S ohledem na 

nový zákon o zpracování osobních údajů, který nahradil zákon č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, nastala v roce 2018 změna ve využívání veřejného internetu, 

a to zejména  časovým omezením na 30 minut na jednu návštěvu neregistrovaného 

uživatele veřejného internetu.  

 

7) Webová stránka 

Webovou stárnku máme funkční, přehlednou, neustále aktualizovanou. Na webovou 

stránku knihovny http://www.jinacovice.cz/knihovna/ se celkem podívalo 26581 čtenářů, 

za rok 2018 to tedy bylo 1637 náhledů. 

 

http://www.jinacovice.cz/knihovna/
http://www.jinacovice.cz/knihovna/
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8) On-line katalog 

On-line katalog máme.  Během roku 2018 bylo do on-line katalogu z prostoru knihovny 

nahlédnuto 5, z prostoru mimo knihovny 116x, na uživatelská konta byl vstup celkem 

1x. 

 

Činnost knihovny 

Od září 2018 jsem nastoupila do Knihovny Jiřího Mahena, pobočka Medlánky, jako 

vedoucí pobočky. S tím souvisí i méně času na to, být v pátek fyzicky přítomná                      

v knihovně v Jinačovicích (bohužel to souvisí i se špatnou dopravní situací, kdy v pátek 

odpoledne dostat se do Jinačovic MHD na čas je takřka nereálné, neboť navazující 

spoje na sebe v případě i nejmenšího zpoždění nečekají.) 

I z toho důvodu došlo k tomu, že v knihovně nyní je víceméně pravidelně až na 

minimální vyjímky jako knihovník Břetislav Bém. Ten zajišťuje půjčování, vracení knih, 

registruje nové čtenáře a vybírá roční registrační poplatky. Díky němu také má knihovna 

pravidelně zapůjčeny nové knihy z výměnného fondu z Kuřimi (o objemu cca 200 knih 

ročně).  

Poté, co já zkatalogizuji nové knihy (ať už dary nebo novinky), musí je odvézt do Kuřimi 

(kde je kolegyně olepí štítky, obalí) a pak zase přivézt do Jinačovic. 

 

Já knihy zajišťuji (dary, nákupy), zpracovávám (katalogizuji), zpřístupňuji (vkládám 

informace o nových knihách na web a FB, což se týká i knih z výměnného fondu.) 

Ve spolupráci s Petrem Příborským neustále aktualizujeme webovou stránku. Sama 

aktualizuji profil knihovny na FB. Dále zajišťuji akce typu kreativní dílny (dílny + nákup 

materiálu), pravidelně se podílím na Rozsvěcení vánočního stromu. Přispívám do 

jinačovského zpravodaje. Na konci roku se potýkám se statistikou a toutu výroční 

zprávou.  

 

 

 

 

 



10  
 

Tvoření na akci "Rozsvícení vánočního stromu", 1. 12. 2019 

 

V neděli 1. 12. 2019 jsem se již poosmé aktivně podílela na tradiční akci s názvem 

"Rozsvícení vánočního stromu“. 

V čítárně bylo pro děti nachystáno 7 samoobslužných zastavení 

Jednalo se o: 

- vyškrabávací obrázky 

- vymalovávání obrázků 

- přáníčka pro radost 

- razítkování pro nejmenší 

- svícínek z cédéčka se svíčkou 

- kapřík z CD 

- vymalovávání textilních srdíček 

- Dále bylo přichystáno puzzle ke skládání s vánoční tématikou 

 

Letos byly již podruhé nachystány dárky i pro dospělé návštěvníky akce. V čítárně pod 

 vánočním stromkem bylo nachystáno několik desítek knih pro malé i dětské čtenáře, z 

nichž většinu si nadšení návštěvníci akce skutečně odnesli a posledních pár kusů bylo 

nabízeno po akci před čítárnou na stolech. 

Na dílničku byl vstup zdarma, veškerý materiál platila Obec Jinačovice. 
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Publikační činnost 

Do jinačovských novin Zpravodaj Jinačovice jsem přispěla dvěma články. 

 

Výměnný fond 

Začátkem roku 2019 byl přivezen do Jinačovic VF z Kuřimi, jednalo se o 200 knih v 

hodnotě 47 119Kč.  Ten byl odvezen v listopadu, a nahrazen VF, opět o objemu 200 

knih, tentokrát v ceně 53 623 Kč.  To, že je nám umožněno mít vypůjčené knihy v 

hodnotě 100 000 Kč je obrovsky výhodná možnost, která čtenářům zaručuje pestrou 

nabídku i výběr nejrůznějších novinek ve fondu VF. 

 

Webová stránka 

Webová stránka se letos dostala nového vizuálního vzhledu, který vzešel z iniciativy 

Petra Příborského. Vzhled je omlazenější a vyhledávání jednodušší. 

Facebook 

Knihovna má též svůj účet na sociální síti Facebook. Zde ukládám fotky i videa z akcí, 

např. ze stezek, z dílniček. Rovněž zde píši aktuální informace ohledně provozní doby 

knihovny, vystavuji nové knihy (často s předstihem), odpovídám na dotazy, které se 

týkají knihovny. Za celý rok jsem vystavila obálky a anotaci k celkem více než 720 

knihám, což odpovídá několikadenní práci (shromažďování informací a dat).  Aktuálně 

má knihovna 218 sledujících. 
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Plány na rok 2020 

 

• Obsluha knihovny 

- půjčování a vrácení knih 

- registrace nových čtenářů 

- zajištění výměnného fondu 

- odvoz knih ke zpracování do Kuřimi a dovezení zpracovaných zpět 

- to vše bude jako doposud zajišťovat Břetislav Bém 

• Nákup knih a katalogizace knih 

Od 1. ledna 2019 došlo v Městské knihovně Kuřim k organizační změně – není 

již organizační složkou města Kuřimi, ale je součástí nově zřízené příspěvkové 

organizace Společenské a kulturní centrum Kuřim. Nadále zůstává knihovnou 

pověřenou poskytováním regionálních knihovnických služeb..  K drobným 

změnám dojde v nákupu nových knih z prostředků obcí. Nákup nových knih 

bude probíhat následovně: 

4x ročně bude zasílán nabídkový seznam nových knih (únor, květen, srpen/září, 

listopad/prosinec). Další postup zůstává stejný jako doposud - knihy budou 

zpracovány v Kuřimi a rozvezeny do jednotlivých knihoven. Nebo mohu obdržet 

přihlašovací údaje do internetového obchodu Euromedia, kde si budou moci 

knihy sama objednat, a následné zpracování knih  bude opět v Kuřimi.  

• Publikační činnost 

o  místní zpravodaj, bude-li o čem psát 

• Webová stránka – nadále budu po domluvě spolupracovat s Petrem 

Příborským, který bude web aktualizovat dle potřeby jako dosud, na nové 

webové stránce musíme ještě „vychytat mouchy“ 

• Facebook – aktualizovat jako dosud, přidávat aktuální informace, fotografie 

z akcí, videa 

• Výměnný fond – a spolupráce s Městskou knihovnou v Kuřimi, tak jako dosud 
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Požadavek na rozpočet do knihovny na rok 2020: 

Nákup knih – ideálně stejně jako vloni. Vloni byla částka na nákup knih 20 000 Kč. 

(20 000 Kč : 750 obyvatel = 26,6 Kč na obyvatele). Pokud bychom měli dosáhnout 

nejnižšího standartu pro obecní knihovny měla by být částka navýšena dle rovnice 

počet obyvatel obce x (nejméně) 30 Kč. (V našem případě 750 obyvatel x 30 Kč = 

22 500 Kč).  

• Je důležité neustále “lákat” na nové knihy, nejen na knihy z VF 

• Předplatné časopisů –  naposledy zkusíme předplatené Čtyřlístku a D-testu, 

podle počtu výpůjček v roce 2020 se rozhodneme, jak s časopisy nakládat 

nadále 

• Webová stránka: částka pro Petra Příborského za vedení webové stránky  

• Dílničky: dle stejných podmínek jako v předchozích letech 

 

 

Za obecní knihovnu Jinačovice zpracovala Šárka Ondrušková 

V Brně, 23. 1. 2020 
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