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I. Úvodní slovo 

V polovině roku 2013 začalo vznikat, pod záštitou Městské knihovny Antonína Marka v Turnově, nové 

pracoviště Informačního Centra pro Mládež (dále jen ICM), jehož posláním bylo nabídnout mladým 

lidem z okolí malebného města Turnova mnoho aktivit z různých oblastí (informace o možnostech 

dalšího vzdělávání; volnočasové aktivity; informace o cestování v ČR, v rámci Evropy, dokonce 

i cestování po světě; atd.). 

Turnovské ICM vychází při zajišťování služeb jak z koncepce pro ICM dané kritérii Ministerstva 

Školství, mládeže a Tělovýchovy (MŠMT) a upřesněné Národním Institutem Dětí a Mládeže (NIDM), 

tak rovněž ze stanovaných zásad Asociace Informačních Center (dále jen AICM), jehož je turnovské 

ICM členem. 

Poskytujeme zejména následující služby: 

 Zpracování a aktualizace tištěných informací uložených v označených pořadačích dle 

tematického vymezení: 

o Vzdělání 

o Práce 

o Volný čas 

o Cestování 

o Sociální problémové jevy 

o Stát a společnost 

 Elektronické zpracovávání informací především regionálního charakteru a jejich zveřejňování. 

 Pomoc na poli moderních informačních technologií, jako jsou chytré telefony (např. aplikace 

„Íčko v kapse“), Internet, různé softwarové aplikace aj. 

 Kopírování dokumentů 

 Skenování a zálohování na přenositelná média 

 Výuková setkání (animace, práce se zvukem atd.) 

 Volnočasové aktivity – nabídka společenských deskových her 

 Organizace přednášek, cestovatelských besed 
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II. Organizace (události, změny atd.) 

 2. května 2013 – oficiálně otevřeno turnovské ICM 

ICM – fotografie 1 

 

ICM - fotografie 2 
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Spol. sál - fotografie 3 

 

Dveře do spol. sálu - fotografie 4 
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 Od 1. 7. do 31.8.2013 bylo z personálních důvodů uzavřeno 

 Od 1.9.2013 ICM znovu otevřeno 

 Z AICM byl zapůjčen propagační stánek, připraveny propagační materiály (letáky a 

propisovací tužky s potiskem). V první části akce (2.-8.10.2013) probíhala propagace na 

turnovských středních školách, v další části (9.-11.10.2013) pak na třech základních školách 

(propagace byla cílená na II. stupeň). 

 Dne  1.11.2013 proběhla výuka nahrávání a dalšího zpracovávání zvuku (ve free aplikaci 

Audacity). 

 Dne 7.11.2013 proběhla výuka (na přání) tvorba notového záznamu a jeho další zpracování 

(byla využita free aplikace MuseScore). 

 Dne 13.11.2013 proběhla výuka vytvoření jednoduché animace (pomocí free aplikace Gimp). 

 Na konec předvánočního školního času (dne 18.12.2013) byla pořádána akce, jakási 

„ochutnávka“ hraní deskových her. Nepřišel však nikdo! 

 Z hlediska návštěvnosti byly akce neuspokojivé. Otázkou zůstává, zda důvodem byla nedostatečná 

propagace  nebo jen nezájem o tématiku? 

III. Plány pro rok 2014 

Kromě organizace besed, komunikace s klienty, běžného provozu ICM plánujeme 2 akce většího 

rozsahu. Tou první, nazvanou pracovně Infocaching, bychom chtěli zvýšit znalosti využívání chytrých 

telefonů (využívání QR kódů) a hlavně seznámit potenciální klienty z řad dětí, mládeže i rodičů, 

formou dobrodružné pátrací hry s obsahem městské knihovny. 

Další plánovanou akcí budou setkání, při nichž bude poukázáno na rozdíly mezi psanou formou 

vybraného díla a jeho filmovým zpracováním. Cílem je poukázat na fakt, že mnohdy knižní forma není 

tak zúžená a nabízí více. Knihy zkrátka nejsou v moderní době na odpis!  

IV. Statistika 

Za účelem sledování zájmu klientů o turnovské ICM v roce 2013 byla vybrána tato data: návštěvnost 

webových stránek ICM, dotazy (fyzické návštěvy/telefonické), hraní deskových her, využití el. kláves, 

připojení k WiFi, výpůjčky AV medií, hraní el. šipek. Hodnoty v jednotlivých měsících zobrazuje 

následující graf s tabulkou. 



Zpráva o činnosti  ICM Turnov v roce 2013 

7 
 

 

Měsíce WEB Dotazy Deskové hry El. klávesy WiFi AV média El. šipky 

květen 77 28 0 0 0 0 0 

červen 58 36 0 0 0 0 0 

červenec 0 0 0 0 0 0 0 

srpen 0 0 0 0 0 0 0 

září 146 0 0 0 0 16 0 

říjen 157 20 59 1 18 16 12 

listopad 150 9 57 2 12 19 1 

prosinec 132 3 30 1 11 12 0 

 

V. Spolupráce 

V termínu 17.-19.10.2013 se konal informační veletrh (v liberecké Tipsport aréně), tzv. EDUCA 2013, 

zaměřený především na studenty končící základní školu. Prezentovaly se zde střední školy, učební 

obory atd.  V termínu 17.10.2013 zde bylo turnovského ICM zastoupeno (pracovník se podílel na 

prezentaci AICM). Byly zde navázány nové kontakty se zástupci nejen vzdělávacích institucí. 

Začátkem prosince byla navázána spolupráce s turistickým informačním centrem v Turnově.  



1 
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1. Úvod – název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce 

ICM Turnov, Jeronýmova 517, 511 01 Turnov, IČ: ? (00498858 – knihovna), MěKAM, Mgr. Hanuš Karpíšek. 
 

2. Představení ICM  (vznik, hlavní činnost, služby ICM…) 
2. května 2013 bylo otevřeno Informační centrum pro mládež (dále jen ICM), které je součástí Informačního systému mládeže (ISM) 

budovaného a podporovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy navazujícího na celoevropský informační systém propojený 

různými projekty. 

Poskytujeme informace v kategoriích: „studium, cestování, práce, volný čas, životní styl, zdraví, ekologie, sociálně patologické jevy, 

sociální skupiny, občan a společnost, mládež a EU…“ 

Nabízíme zdarma Informace z domova i zahraničí, Wi-Fi připojení, volnočasové aktivity (deskové hry, šipky, el. klávesy ad.), doučování 

(např. matika, český jazyk, asistence při tvorbě domácích úkolů atd.). Další aktivity, jako je kopírování, skenování dokumentů ad. Se řídí 

platným ceníkem. 
 

3.  Další události a změny v ICM v roce 2013 
Dne 1.9.2013 nastoupil nový pracovník, náhradou za dosavadní pracovnici, která rozvázala před letními prázdninami 
s knihovnou A. M. svůj pracovní poměr. 
 

4.  Hlavní plány na rok 2014… (účast na Bambiriádě, akce regionálního charakteru, spolupráce s dalšími organizacemi, …) 

 Přispívat svou funkcí k výchově místních dětí a mládeže (podávat informace, „být“ tu pro klienty). 

 Navázat spolupráci s místními středními školami (se střední uměleckoprůmyslovou š., hotelovou š., zdravotnickou š. a 
místním gymnáziem), dále pak se základními školami se zaměřením se na II. stupeň (ZŠ Skálova ul., ZŠ 28. Října a 
ZŠ v Žižkově ulici).  

 Zvýšit povědomí o Informačním Centru pro Mládež v Turnově a okolí. 
5. Jiné poznámky, připomínky, náměty, přání, zhodnocení spolupráce s dalšími subjekty, či jiné… 

Statistická část  
 
Tyto údaje, prosím, vyplňujte do tabulek připravených v excelu, které vám byly zaslané spolu s formulářem této Závěrečné 
zprávy o činnosti. Níže uvedené tabulky slouží pouze jako předloha. 

 
5. Personální zajištění činnosti ICM  
- Personální zajištění činnosti ICM (např. seznam pracovníků, počet úvazků, počet dobrovolníků, uvést vedoucího ICM a kontakt) 
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Název ICM 
Stálí pracovníci Dobrovolní pracovníci 

Jméno pracovníka Úvazek Doba praxe v ICM Jazyková vybavenost počet 

ICM Turnov Ing. Jan Macoun plný  
AJ (aktivní znalost) 
NJ (pasivní znalost) 

0 

 
sloupec "2" = vyplňte jméno pracovníka 
sloupec "3" = uveďte jaký pracovní poměr a úvazek u vás pracovník zastává 
sloupec "4" = uveďte dobu praxe pracovníka v ICM 
sloupec "5" = vypište prosím, jakým jiným jazykem než českým, pracovník hovoří a v jaké úrovni (pro možnost využití při mezinárodních akcích MŠMT) 
sloupec "6" = uveďte, zda využíváte spolupráce s dobrovolníky – pokud ano, v jakém počtu    
 

6. Popis jednotlivých akcí v ICM dle data. Do tabulky uveďte počet akcí. 
    Popis jednotlivých konkrétních aktivit za uplynulý rok dle data + počet účastníků dané akce (výstavy, přijetí dobrovolníka, výměny   
    mládeže, účast na školení či stáži, pořádání soutěží, besed, )  

 

Název 
ICM 

Akce v  ICM (besedy, 
soutěže, výstavy,…) 

Prezentace na školách Vzdělávání pracovníků ICM 
Mezinárodní 

aktivity 
Jiné aktivity COMDI 

Název Kdy 
Počet 

účastníků 
Škola Kdy 

Počet 
účastníků 

Jméno 
pracovníka 

Název Kdy Název Kdy Název 
Jednorázové 

/ 
dlouhodobé 

Kdy 
Počet 

účastníků 

Turnov 

Hudba 
na PC 

30.10.13 2    Macoun YINTRO 
14.-

16.11.13 
      

Stop-
motion 

13.11.13 1    Karpíšek YINTRO 
14.-

16.11.13 
      

Internet 
(výhody 
/ rizika) 

27.11.13 0             

 
sloupec "2" = uveďte název akce  
sloupec "3" = uveďte, kdy akce probíhala 
sloupec "4" = kolik se akce zúčastnilo klientů 
sloupec "5" = uveďte název školy, kde prezentace probíhala 
sloupec "6" = uveďte, kdy prezentace probíhala 
sloupec "7" = kolik se prezentace zúčastnilo studentů 
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sloupec "8" = uveďte jméno pracovníka, který se školení či jiné vzdělávací akce zúčastnil 
sloupec "9" = uveďte název školení či jiné vzdělávací akce 
sloupec "10" = kdy se tato akce konala 
 

7. Spolupráce na dalších akcích s jinými organizacemi 
 

Název 
ICM 

Podíl ICM na akcích zřizovatele Podíl ICM na akcích AICM 
Podíl ICM na akcích s jinými 

organizacemi 

Název akce Datum Vaše účast Název akce Datum Vaše účast Název akce Datum Vaše účast 

  

                  

                  

 
sloupce "2, 5, 8" = uveďte názvy akcí, na kterých se ICM podílelo 
sloupce “3, 6, 9” = uveďte datum, kdy se akce konala 
sloupce "4, 7, 10” = uveďte, jakým způsobem se ICM na akci podílelo 
 

8. Přehled všech podaných projektů na činnost ICM (vyhlašovatel dotačního programu, předmět projektu, výsledek). Do tabulky  
    uveďte částky v Kč. 
   Přehled všech podaných projektů na činnost ICM (vyhlašovatel dotace, předmět projektu, výsledek úspěšnosti a v případě  
   podpoření v jaké výši). 

 

Název ICM 
Vyhlašovatel dotace, grantu 

apod. 
Požadovaná dotace Skutečná dotace Důvod neposkytnutí dotace 

ICM Turnov Dotační fond Libereckého kraje 32.500,- 0,- Nízká účast na akcích 

 
sloupec "2" = uveďte název vyhlašovatele dotace, grantu apod. 
sloupec "3" = uveďte výši požadované dotace v Kč 
sloupec "4" = uveďte výši přiznané dotace v Kč, v případě, že dotace nebyla přiznána uveďte 0,- Kč 
sloupec „5“ = uveďte důvod neposkytnutí dotace 
 

9. Vícezdrojové financování ICM  - uvedení všech zdrojů v Kč i v %. 
 

MŠMT Jiná ministerstva Kraj Místní samospráva Nadace EU Vlastní činnost Sponzoři 
Jiné zdroje 

(např. 
zřizovatel,…) 

Celkem 
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sloupce "1"–"9" = uveďte výši podpory v Kč v prvním řádku, v % ve druhém řádku 
sloupec "9" = v případě, že čerpáte finance z jiných zdrojů, uveďte z jakých  
 
 

10. Statistika návštěvnosti. 
 

2… 
Fyzické osoby v 

ICM 
Akce v ICM 

(ostatní) 

Web – 
unikátní 
přístupy 

Aktivní webová adresa E-mail Telefon 

leden       

únor       

březen       

duben       

květen 28   77 www.icm.turnov.cz icm@knihovna.turnov.cz 481 313 177 

červen 36  58 www.icm.turnov.cz icm@knihovna.turnov.cz 481 313 177 

červenec 0  0 www.icm.turnov.cz icm@knihovna.turnov.cz 481 313 177 

srpen 0  0 www.icm.turnov.cz icm@knihovna.turnov.cz 481 313 177 

září 0  146 www.icm.turnov.cz icm@knihovna.turnov.cz 481 313 177 

říjen 92  157 www.icm.turnov.cz icm@knihovna.turnov.cz 481 313 177 

listopad 69 3 150 www.icm.turnov.cz icm@knihovna.turnov.cz 481 313 177 

prosinec 34  132 www.icm.turnov.cz icm@knihovna.turnov.cz 481 313 177 

celkem 259 3 720    

 
sloupec "2" = uveďte počet fyzických osob v ICM v uvedeném měsíci 
sloupec "3" = uveďte počet fyzických osob na akcích ICM (ne na akcích zřizovatele) v uvedeném měsíci 
sloupec "4" = uveďte počet návštěvnosti webových stránek ICM (ne stránek zřizovatele) v uvedeném měsíci 
sloupec “5“ = uveďte aktuální funkční webovou adresu ICM 
sloupec "6" = uveďte počet kontaktů ICM prostřednictvím e-mailu v uvedeném měsíci 
sloupec "7" = uveďte počet kontaktů ICM prostřednictvím telefonu v uvedeném měsíci 
 

11. Datum zpracování a jméno autora 
30.1.2014, Ing. Jan Macoun 
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