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Popis 
V souladu s „Pravidly výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a 
jejich hodnocení" předkládám Radě města plnění ročního taktického plánu činnosti za rok 2018. 

1. Zjišťování spokojenosti a požadavků návštěvníků knihovny. V období listopad 2018 až 
leden 2019 byl proveden dotazníkový průzkum mezi návštěvníky knihovny, do kterého se 
zapojily téměř dvě stovky čtenářů. Z průzkumu vyplývá převážně spokojenost 
s poskytovanými službami - viz samostatná prezentace výsledků průzkumu. 

2. Nové služby a aktivity v roce 2018. Splnili jsme stanovené úkoly a realizovali všechny 
naplánované nové aktivity. 

3. Klífové investice v roce 2018. Všechny naplánované investice byly vyhotoveny. Jedinou -
bibliobox, která však byla vázána na sponzorské financování, jsme pfesunuli do taktického 
plánu na dalšf rok. 

4. Dotace. Využili jsme úspěšně možnosti žádostí o různé dotační tituly. Mimo dotace od 
Krajské knihovny na provoz regionálních funkcí a odpisů z transferu jsme získali grant 
z Ministerstva kultury ve výši 24 tisíc Kč a z projektu česká knihovna 2018 pak 56 tisíc Kč 
na nákup knih (pořízeno 168 ks). 

5. Marketing. Splnili jsme požadované počty mediálních výstupů. PO KMJS využívala k 
prezentaci činnosti jak regionální, tak celostátní média včetně FB a instagramu -
http://www. knih zdar. czlnapsa/i-o-nasl. 
Mimo to byla KMJS nominována v soutěži Knihovna roku v kategorii nvýznamný počin 
v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb". V soutěži Městská knihovna 
roku 2018 získala druhé místo v kategorii měst 20 - 40 tisíc obyvatel. 

Geneze případu 
RM č. 50 ze dne 3. 10. 2016 schválila „Pravidla výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských 

příspěvkovýchorganizací a jejich hodnocení" 
RM č. 84 ze dne 26. 2. 2018 schválila taktický plán organizace na rok 2018 (viz Příloha 1) 

Návrh usnesení 
Rada města po projednání bere na vědomí plnění ročního taktického plánu PO KMJS za rok 2018. 

Doporučení předkladatele 
Ředitel PO KMJS doporučuje Radě města schválit předložený materiál. 

Stanoviska 
Materiál byl projednán s místostarostkou města Mgr. Ludmilou Řezníčkovou. 



Prlloha 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 
p~ní a požadavky prOzkumu 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 akcf, 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(???) 

Blbliobox Nalezení sponzora či Přidání biblloboxu 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 11Divadla 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 




