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Popis 
Dle Pravidel výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a 
jejich hodnocení předkládám materiál k Hodnocení ředitele PO KMJS za rok 2018. 

Geneze případu 
3. 10. 2016 Rada města usn. č. j. 796/2016/STAR schvaluje Pravidla výkonu funkce 
ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení 

Návrh usnesení 
Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO 
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2018 

Doporučení předkladatele 
Předkladatel doporučuje materiál ke schválení. 

Stanoviska 
Materiál byl projednán s 

Mgr. Ludmilou Řezníčkovou - místostarostkou města , garantkou PO 
Mgr. Blankou Lučkovou - vedoucí odboru školství, kultury a sportu 



Neškolská příspěvková organizace - PO KMJS 
stav HODNOCENI 

Kategorie Cíl stav opatření k 31.12.2018 kategorie 

Lidé Systém zjišťováni spokojenosti zaměstnanců ANO 
V souladu se Systémem hodnocení a rozvoje zaměstnanců a Vnitřního 

ANO 
Systém hodnoceni a rozvoje zaměstnanců kontrolního systému KMJS • viz bod 1 Přílohy 

Měření spokojenosti klientů ANO 
Realizace dotazníkového šetření mezi návštěvníky knihovny - viz bod 2 Přilohy 

ANO 

Služby Benchmarking ANO Za rok 2017 • viz bod 3 Přílohy ANO 

Nové slulby/aktivity v r. 2018 
V září byla otevřena nová "Galerie u Sychry•, zahájena výstavou fotografií Pavla 

Vytvořeni a otevření nové "Galerie u dveří" NE Juráčka a Fotoklubu, součást Slavností je řabin ANO 

Propojení prostor knihovny s nově vznikajícími terasami, spolupráce na pařádáni akci na terasách se 
Bylo vybudováno a zkolaudováno propojení knihovny s terasami. Vzhledem k 

NE odložené výstavbě teras soukromým subjektem bude spolupráce fungovat af v 
soukromým subjektem 

roce 2019 ANO 

Od říj na probíhala l eterárně-výtvarná soutěž Kapka ke kapce, aneb samá voda. 

Literární soutěž pro žáky a studenty žďárských škol NE 
Soutěž byla určena žákům pátých třid žďárských !kol. Do konce března byly 

jejich práce vystaveny na dětském odděleni, v březnu bylo vyhlášení a předání 

cen od sponzora ANO 

Nová akce "Sychravo~ NE 
Zorganizování nové akce pro návštěvníky knihovny S. 11. 2018 - kulturní 

program + opékání buřtú v at r iu knihovny ANO 

Klíčové investice: 

Dovybavení a rekonst rukce zázemí pro zaměstnance knihovny NE 
Současně s vybudováním průchodu na terasy bylo zrekonstruováno a vybaveno 

zázemí pro knihovnice ANO 

Byla vypsána architektonícká soutěi1 uzávěrka soutěže byla stanovena na 28. 

Návrh nového inter iéru knihovny NE února 2019. Nyní j e v přípravě uzavření smlouvy s vítězem1 tak, aby do konce 

roku byla dokumentace hotova ANO 

Nákup biblioboxu 50 t is. (reallzace jen v případě nalezení sponzora) NE Zatím se nám nepodařilo najít sponzora, který by pokryl alespoň část nákladů NE 

I 

Snížení nákladů/úspory/zvýšení příjmů ANO 
I přes celkové navýšení rozpočtu z důvodu růstu platú byly sníženy provozní 

Finance náklady • viz bod 4 Přílohy ANO 

Hospodářský výsledek (kladný) ANO Hospodářský výsledek za rok 2018 je 198 tis íc Kč ANO 

Počet !ádostí/přídělené dotace, dary od třetích stran (kraj/t.R/EU/ sponzoři) ANO Viz bod 5 Přllohy ANO 

Dodržení příspěvku zřizovatele při stávajícím rozsahu činností ANO 
PO KMJS dodržela př íspěvek od zřizovatele bez omezení rozsahu činnosti ANO 

I 
Marketing Počet článků/inzerátů v novinách 

Minimálně 2x Žďárský zpravodaj, 4x j iné ANO PO KMJS využivala k prezentaci činnosti jak regioná lní, tak celostátní média ANO 

včetně FB a instagramu • http://www.knihzdar.cz/napsall-o-nas/ 

Prezentace PO na různých akcích: 

Knihovna M. J. Sychry se prezentovala na samostatných akcích, zároveň však 

spolupracovala i na akcích pořádaných zřizovate lem (Den Žďáru , Slavnosti 

ANO jeřabin, Oslavy 100. výročí zaloieni <'.eskoslovonska, partic ipativní rozpočet ... ANO 
http://www.knfhzdar.cz/akce-a-novlnky/archlv-akcl/. Mimo to byla KMJ5 

nominována v soutěži Knihovna roku v kategorii „významný počin v poskytování 

Minimálně 2x veřejných knihovnických a i nfo rmačních služeb"'. V soutěži Městská knihovna 

roku 2018 získala druhé místo v kategorii měst 20-40 tisíc obyvatel. 

I 
Spolupráce i komunikace s vedením města i s jednotlivými odbory MěU problhá I Spolupráce Spolupráce se zřizovatelem PO (subjektivní) standardně a bez problémů 

#ODKAZI 



Příloha 

' 

& KNIHOVNA 
ŽĎÁRNADSÁZAVDU MATĚJE JOSEFA SYCHRY 

Hodnocení ředitele PO KMJS za rok 2018 

1. V rámci Systému hodnocení a rozvoje zaměstnanců a Systému zjišťování 

spokojenosti zaměstnanců byly v průběhu roku 2018 provedeny tyto 

kroky ze strany vedení knihovny: 

- hodnocení zaměstnance v rámci běžného provozu, osobní pohovor, 

v prosinci všichni zaměstnanci dostali hodnotící dopis shrnující 

- spokojenost zaměstnanců byla zj i šťována v průběhu roku při osobních 

pohovorech se zaměstnanci ředitelem organizace a jeho zástupkyní a 

zároveň jako součást Vnitřního kontrolního systému KMJS, který 

provádějí jednotliví vedoucí úseků jedenkrát za čtvrt roku a ze kterých 

pořizují zápis předkládaný řediteli organizace 

- pokud jde o rozvoj zaměstnanců knihovny, bylo postupováno 

v souladu se Systémem hodnocení a rozvoje zaměstnanců a plánem 

vzdělávání (odborné kurzy, jednorázové vzdělávací akce, konference, 

školení, e-learningové kurzy- nejčastěji Krajská knihovna Vysočiny a 

Moravská zemská knihovna - školení BOZP, PO a zdravotnické kurzy, 

teambuildingová aktivita - výjezdní porada). 

2. Na přelomu roku 2018 a 2019 byl proveden průzkum mezi čtenáři 

a návštěvníky knihovny, který zjišťoval jejich spokojenost a připomínky či 

požadavky. Vrátilo se celkem 191 dotazníků (159 papír, 32 webový 

formulář). 

Vybrané výsledky- spokojenost : 

Provozní doba: velmi vyhovuje 127, spíše vyhovuje 48, spíše nevyhovuje 

4, velmi nevyhovuje 1. 



Vstřícnost personálu: určitě ano 160, spíše ano 12, průměr S, spíše a 

vůbec ne O. 

Spokojenost výpůjční služby: velmi spokojen 136, spíše spokojen 30, 

spíše nespokojen O, velmi nespokojen 2. 

Spokojenost kult. a vzděl. pořady: velmi spokojen 53, spíše spokojen 23, 

spíše nespokojen O, velmi nespokojen O. 

Navíc mají čtenáři možnost použít interaktivní komunikaci na webových 

stránkách http://www.knihzdar.cz/kontakty/. Ročně se jedná řádově o 

několik stovek reakcí, v drtivé většině však jde o dotazy na knihy, 

provozní dobu, objednávky knih či prodloužení výpůjčky. 

3. Benchmarking- rok 2017 

- Zapojeno přes 300 knihoven z ČR a SR 

Nejlépe hodnocená kritéria KMJS: 

- knihovní fond na 1000 obyvatel, 

- roční provozní doba na 1000 obyvatel, 

- počet periodik na 1000 obyvatel, 

- akce na 1000 obyvatel 

Průměrně hodnocen·á kritéria KMJS: 

- % návštěv internetu z počtu návštěvníků 

- provozní výdaje na 1 návštěvu, 

- %provozních a osobních nákladů z celkových nákladů 

- Nejhůře hodnocená kritéria KMJS: 

- náklady na nákup licencí na el. inf. zdroje 

Vzhledem k tomu, že nemůžeme zveřejňovat výsledky ostatních 

knihoven (tento materiál pro radu bude zveřejněn), je možné 

seznámit s výsledky na jednání RM 



4. Kvůli vládnímu nařízení o navyšování platů byl rozpočet PO vyšší oproti 

předchozímu roku. Přesto se podařilo v několika kapitolách rozpočtu 

v roce 2018 uspořit provozní výdaje. 

2017 2018 Úspora 

Spotřeba materiálu 1561974,32 1507 042,02 54 932,30 

Energie 520 728,7 460 764,35 59 964,35 

Cestovné 17 967,00 14 488,00 3479 

Reprefond 16 499,48 11468,00 5031,48 

S. Poskytnuté dotace v roce 2018 

Krajská knihovna Vysočiny (reg. funkce) - 1 816 tis . Kč 

MK Knihovna 21. století - 24 tis. Kč 

MZK projekt Česká knihovna - 56 tis. Kč (nákup 168 ks knih) 

- VAS a.s. - 10 tis. Kč sponzorský dar do dětské soutěže 




