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NÁZEV: 

Materiál dle pravidel 

ANOTACE: 

Stanovení cílů k hodnocení ředitele PO KMJS Žďár nad Sázavou pro rok 2018. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy. 
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Název materiálu: Materiál dle pravidel 

Počet stran: 1 
Počet příloh: 1 

Popis: 
Dle pravidel výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských PO a jejich hodnocení 
předkládám v příloze taktický plán činnosti , který stanoví cíle pro rok 2018. 

Geneze případu: 
3. 10. 2016 RM č. 50 usn. čj . 796/2016/STAR- Rada města schvaluje Pravidla výkonu 
funkce ředitelek a ředitelů neškolských PO a jejich hodnocení. 

Návrh usnesení: 
Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy. 

Doporučení předkladatele: 
Ředitel PO KMJS Žďár nad Sázavou doporučuje schválit stanovené cíle dle přílohy. 



Příloha č. 1 : 

PO KMJS Žďár nad Sázavou 

Taktický plán činnosti pro rok 2018 

Cíl Kroky k naplnění Kritérium 
Zjistit spokojenost a další Vytvoření a realizace Realizace a vyhodnocení 
přání a požadavky průzkumu formou dotazníku dotazníku, aplikace výsledků 
návštěvníků knihovny (papírová i elektronická do praxe 

varianta) 
Vytvoření a otevření nové Stavební úpravy, pořízení Otevření „Galerie", naplnění 
,,Galerie u dveří" závěsného systému, plán stanovené dramaturgie 

výstav, marketing 
Propojení prostor knihovny Stavební povolení, stavební Propojení knihovny 
s terasami úpravy, navázání spolupráce s terasami, dramaturgie 

se soukromým subjektem kulturních akcí, zajištění 
provozujícím zahrádku provozu části vyhrazené 

čtenářům 

Literární soutěž pro žáky Vytvoření pravidel soutěže, Uskutečnění soutěže, 

žďárských škol vyhlášení, vyhodnocení, představení vítězné práce ve 
sehnání sponzora Žďárském zpravodaji, 

autorské čtení prací 
Dovybavení a rekonstrukce Stěhování, vybavení prostor, Předání prostor k užívání 
zázemí pro zaměstnance stavební úpravy 
knihovny 
Návrh nového interiéru Vyhledání zpracovatele, Konečná podoba nového 
knihovny zadání, provázat interiéru knihovny 

s dotazníkem pro 
návštěvníky knihovny(???) 

Bibliobox Nalezení sponzora či Přidání biblioboxu do 
výrobce jako podmínka nabídky služeb čtenářům 
realizace 

Další nové aktivity pro Pokusit se realizovat další Vznik nových projektů, jejich 
veřejnost i čtenáře aktivity - rozšíření „Divadla uskutečnění 

v knihovně ", nová akce 
,,Sychravo" 

Knihobudka Převzetí patronátu nad Funkční a smysluplná 
knihobudkou v atriu u knihobudka 
náměstí 

Dotace Vyhledání a žádost o dotační Využití finančních 
prostředky prostředků v provozu 

Propagace činnosti knihovny Příspěvky v médiích Min. 2x Žďárský zpravodaj, 
4x ostatní, FB pravidelně 




