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I. Úvodní slovo 

Posláním našeho ICM je 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, cestování po světě atd.). 

Vycházíme 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.) 

Dne 15.12.2014 byly prostory ICM vyfotografování za účelem rozšíření Street view o interní prostory významných objektů 
(Městské knihovny A. M. v Turnově). 

 

 
Fotografie 1: Vývěska před budovou 

 
Fotografie 2: Dveře do spol. sálu 

 

 
Fotografie 3: Společenský sál 

 
Fotografie 4: Kancelář ICM 

 

 Účastnili jsme se mnoha propagačních akcí (dny otevřených dveří středních škol, veletrhy 

vzdělávání (Educa 2014, Burza škol v Turnově). K tomuto účel nám byl zapůjčen nejen 

propagační stánek AICM (velké akce), ale i mobilnější a skladnější roll-up NICM. 

 Od začátku roku jsme se soustředili na spolupráci se základními i středními školami. Byl 

vytvořen nabídkový katalog (katalog najdete ZDE) na téma: „Informační vzdělávání“, jehož 

smyslem je umožnit školám orientaci v nabídce programů (např. pro možné výpadky 

v plánovaném rozvrhu). 

http://www.icm.turnov.cz/wp-content/uploads/My_Documents/Katalog14-15_v5-pro_pdf.pdf
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 Kromě realizace inf. vzdělávání  pro školy jsme pořádali množství seminářů (např. Jak 

animovat ZDARMA, Nahrávání a střih zvuku ve free aplikaci Audacity), soutěže pro veřejnost 

(např. Infocaching v knihovně, Infocaching trochu jinak). 

O některé akce však nebyl v okruhu veřejnosti velký zájem. 

 Během roku k nám začaly pravidelně docházet skupiny žáků 2. stupně. Výsledkem byl 

„spontánní“ seminář Gumičkování (jak z gumiček vyrobit speciální tvar – pouzdro na tužku). 

 O prázdninách jsme pravidelně pořádali – každou středu – asi 2 hodinový program (soutěže, 

hádanky a rébusy, dramatizaci dobrodružného příběhu, deskové hry atd.). Smyslem byla 

nabídka programu neorganizovaným dětem a mládeži (neorganizování buď z finančních či 

sociálních důvodů). 

III. Plány pro rok 2015 

Na základě zkušeností v roce 2014 je třeba se soustředit na spolupráci se školami. Bude třeba 

flexibilně reagovat na potřeby pedagogického personálu v oblasti informačního vzdělávání. Dále bude 

třeba nabízet fyzické zázemí (prostory ICM, společenského sálu knihovny) a časový prostor pro 

neorganizovanou mládež. Nabídka vzdělávání veřejnosti se ukázala jako lichá (v Turnově existuje 

vzdělávací centrum. Není ZDARMA, zato však nabízí výuku na vysoké úrovni). 

Přesto bychom se rádi podíleli na cestopisných (i jiných) programech (besedách) Městské knihovny 

A.M. v Turnově a svým fungováním tak byli přínosem pro věkově širší klientelu. 

IV. Statistika 

Za účelem sledování zájmu klientů o turnovské ICM v roce 2014 byla vybrána tato data: návštěvnost 

webových stránek ICM (unikátní přístupy), dotazy (fyzické návštěvy/telefonické/při akcích), hraní 

deskových her, využití el. kláves, připojení k WiFi, výpůjčky AV medií, hraní el. šipek (vzhledem 

k výstavám byl terč často mimo provoz). Hodnoty v jednotlivých měsících zobrazuje následující graf 

s tabulkou. 
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Měsíce WEB Dotazy 
Deskové 

hry 
El. 

klávesy WiFi AV média El. šipky 

Leden 20 0 45 7 23 16 7 

Únor 118 5 22 0 28 31 2 

Březen 159 13 44 0 31 23 3 

Duben 164 14 47 0 29 17 0 

Květen 186 27 51 1 34 12 15 

Červen 147 7 17 2 29 19 2 

Červenec 137 3 0 1 4 4 0 

Srpen 91 5 0 0 0 7 0 

Září 201 1 15 7 17 12 4 

Říjen 149 2 6 0 23 17 0 

Listopad 96 0 17 1 28 16 0 

Prosinec 113 0 24 2 15 12 0 

 

V. Spolupráce 

Byly vytvořeny smlouvy o spolupráci mezi ICM a místními školami (ZŠ a SŠ). 

 Existuje spolupráce mezi ICM a místím DDM. 

Byl navázán kontakt s ICM Jilemnice, Lomnice n. Popelkou a V-klubem Liberec.  

Pracovník ICM se účastnil mnoha  různých seminářů, kde, kromě vzdělávání v konkrétním oboru, 

dochází k navazování kontaktů spolupráce (např. Seminář interkulturního  knihovnictví  –  hlavním 

tématem byly způsoby, jak pracovníkům veř. institucí usnadnit kontakt s dospělými i mladšími 
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imigranty, který se konal 25.9.2014 v pražském Klementinu, seminář Fakta vs. mýty o EU – tématem 

byly možnosti spolupráce mládeže se zástupci EU - 21.11.2014). 

Od období 16.-18.10.2014 se konal informační veletrh (v liberecké Tipsport aréně), tzv. EDUCA 2014, 

kde byla zastoupena i asociace pro podporu rozvoje inf. center – tzv. AICM. 

Dne 16.10. byl ve stánku pracovník turnovského ICM. Byly zde navázány kontakty nejen se zástupci 

vystavujících vzdělávacích institucí, ale i s jednotlivci z řad veřejnosti. 



1 

 

Příloha č. 3 

 
ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM  V ROCE 2013  

 
 

ICM Turnov 
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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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