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Popis 
V souladu s „Pravidly výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a 
jejich hodnocení" předkládám Radě města materiál Hodnocení ředitele PO Knihovna M. J. Sychry, 
Žďár nad Sázavou za rok 2019. 

Geneze případu 
RM dne 27. 1. 2020 schválila usnesením č. 528/2020fTAJ „Pravidla výkonu funkce ředitelek a 
ředitelů neškolských příspěvkových organizací ve Žďáře nad Sázavou a jejich hodnocení" 
RM dne 28. 1. 2019 schválila usn. č . 92/2019/KMJS taktický plán organizace na rok 2019 
RM dne 24. 2. 2020 schválila usnesením č. 553/2020/KMJS plnění ročního taktického plánu 
PO KMJS za rok 2019 

Návrh usnesení 
Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Knihovna 
M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2019 

Doporučení předkladatele 

Ředitel PO KMJS doporučuje Radě města schválit předložený materiál. 

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



Příloha 1 

N šk I k ř ě k e o s á p1 ísp v ová orQanizace KMJS Žď 
' 

ár nad s ázavou 

stav opatření stav k hodnocení 

Kategorie 
Cíl (musí být relevantní k vizi a 

31.12. kategorie 
strategii) 

Pravidelné porady, hodnotící pohovor 
s každým zaměstnancem v prosinci 2019. 

Lidé 
Systém zj išťování spokojenosti 

ANO Spokojenost a připomínky zaměstnanců ANO 
zaměstnanců jsou také součástí Vnitřního kontrolního 

systému - čtvrtletní zápis jednotlivých 
vedoucích úseků . 

Postupováno v souladu s materiálem 
Systém hodnocení a rozvoje zaměstnanců 

Systém hodnocení a rozvoje 
ANO 

KMJS a Plánem vzdělávání na rok 2019 ANO 
zaměstnanců (odborné kurzy, konference, školení - KKV 

Havlíčkův Brod, Moravská zemská 
knihovna ... ) 

Kvalita Finanční řízení 

Plnění finančního plánu ANO Dodržení plánů celkových příjmů a výdajů ANO 

Aplikace výsledků průzkumu spokojenosti 
a přání a požadavků návštěvníků knihovny 
Hodnocení dotazovaných byla z valné 
většiny kladná, jednotlivé připomínky se 

Měření spokojenosti klientů ANO snažíme řešit (lepší možnosti při rezervaci ANO 
novinek - žádost o vrácení do 14 dní, 
možnost vracení knih i mimo otvírací 
dobu, vytvoření větších prostor pro 

studovnu ... ). 

Vize: Otevřená, moderní, věrohodná 
Vize organizace a strategický plán 

ANO 
knihovna respektující dnešní svět ANO 

rozvoje httR:LLwww.knihzdar.czLo-
knihovneLdokumenty-kmisL 

Splnili jsme všechny stanovené cíle dané ...... 
Služby Nové služby/aktivity ANO ročním taktickým plánem PO KMJS na rok ANO 

2019 
Splnili jsme všechny stanovené cíle dané 

Klíčové investice : ANO ročním taktickým plánem PO KMJS na rok ANO 
2019 

Úspora ve spotřebě materiálu 27 tis. Kč, 
Finance Snížení nákladů/úspory ANO služby 24 tis. Kč, snížení za energie v nově ANO 

pronajatých prostorách . 

Hospodářský výsledek (kladný) ANO Kladný hosp. výsledek 225 tis. Kč ANO 



Využili jsme úspěšně možnosti žádostí o 

Počet žádostí/přidělené dotace, 
různé dotační tituly. Dotace od Krajské 

dary od třetích stran ANO 
knihovny na provoz regionálních funkcí 

ANO 
(kraj/ČR/EU/ sponzoři) 

{1,8 ml. Kč), grant z Ministerstva kultury ve 
výši 22 tisíc Kč a z projektu Česká knihovna 
2019 pak 37 tisíc Kč na nákup knih. 

Dodržení příspěvku zřizovatele 
ANO 

PO dodržela příspěvek od zřizovatele bez 
ANO 

při stávajícím rozsahu činností omezení činnosti. 

Marketing individuálně každá PO 

Splnili jsme požadované počty mediálních 

Počet článků/inzerátů v novinách 
výstupů. PO KMJS využívala k propagaci 

(min. 4x ŽZ a 3 x jiné) 
ANO své činnosti jak regionální tak celostátní ANO 

media včetně FB. Viz 
httQ:LLwww.knihzdar.czLnaQsali-o-nasL 

KMJS se prezentovala hlavně na svých 
samostatných akcích - Josefská noc, Noc 

s Andersenem, pasování čtenářů, festivaly 
Prezentace PO na různých akcích : 

ANO Zastávka a Sychravo, ale i na akcích ANO 
min 3 x (doplnit které) zřizovatele a ostatních PO, např. Den 

Žďáru či výstava o samizdatu. Mimo to 
byla KMJS prezentována na konferenci o 
architektuře knihoven v Písku. 

Spolupráce 
Spolupráce se zřizovatelem PO Nemám žádné problémy s komunikací a 
(subjektivní) spoluprací se zřizovatelem 




