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Realizace on-line programu I 

2020 

• březen až květen  

• celkem – 17 (březen 1x, duben 6x, květen 9x) 

• říjen až prosinec  

• celkem – 59 akcí (říjen 13x, listopad 33x, 

prosinec 14x) 

• 2021 

• leden až duben 

• Celkem -  173 (leden 27x, únor 36x, březen 58x, 

duben 52x) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 





Realizace on-line programu II 

Počty návštěvníků 

2020 

• březen až květen - 75 (5) 

• říjen až prosinec – 582 (10) 

 

• 2021 

• leden až duben – 1 446 (8) 



Realizace on-line programu III 

Přenos - aplikace: 

• jaro 2020 – Jitsi Meet (zdarma aplikace, čtenářský klub) 

• podzim 2020 – kromě Jitsi také Google Meet 

• rok 2021 – přechod na Office Teams 

Přenos – formát 

• konference bez záznamu (především kurzy) 

• konference se záznamem (stream, youtube, vlastní 

kanál knihovny) 

Technické vybavení 

• Ozvučení (mikrofony, mixážní pult, reproduktory, 

sluchátka pro odposlech 

• Stacionární kamera, kamera na pohyblivém ramenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





On-line program  

Vzdělávací akce – jazykové kurzy 
• Mluvíme česky online 

• Bez překladu ANJ online 

• Let us move on online 

• Dolce vita! online 

• Good job! online 

• English club for kids online 

• Bez překladu FRJ online 

• Bez překladu ŠPJ online 





On-line program  

Vzdělávací akce – kurzy digitálního vzdělávání 

• MS Word pro začátečníky online 

• MS Powerpoint online 

• MS Excel online 

• Psaní všemi 10 online 

• Psaní všemi 10 online děti 





On-line program  

Vzdělávací akce – kurzy polytechnického 

vzdělávání 

• Pozorování oblohy online 

• Klub astronom online 

• Matika na přijímačky online 



 





On-line program  

Pravidelné akce 

• Čtenářský klub 

• Virtuální univerzita 3. věku 

• Výstavy online (výstavy za sklem) 



On-line program – výběr akcí  

 

 











On-line program  

Další úspěšné akce 
• Pěšky džunglí – cestovatelské (23) 

• Koronavirus vs školství – kdo je vítězem? 

• Viktor a případ zmizelého psa (52) 

• Jak zvládat mimořádné období (126) 

• Jarní bylinky a knihovnice (110) 

• Vzpomínky na Černobyl (38) 





Nejsme jen knihovna … 

Děkuji za pozornost.  


