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Výroční zpráva za Městskou knihovnu v Králíkách za rok 2021 
 

1. Počet obyvatel 
Městská knihovna poskytovala služby ve městě, které mělo podle statistických údajů dodaných Městskou 
knihovnou v Ústí nad Orlicí k 31. 12. 2021  4 125 obyvatel.  

2. Finanční zabezpečení 
Výsledek hospodaření je přebytkový.  

3. Zaměstnanci 
V knihovně pracují 4 fyzické osoby, z toho 3 knihovnice a 1 uklízečka. V přepočtu na plně zaměstnané – 3 
knihovnice a 0,3 uklízečka. 

4. Stav knihovny 

Vzhledem k situaci s Covid-19 jsme neprováděli větší rekonstrukce, přeorganizovali jsme řazení naučné 
literatury na dospělém oddělení, pracujeme na harmonizaci autorit atd. 

Pracujeme stále na projektu celkové rekonstrukce knihovny v souladu se Strategickým plánem rozvoje 
města.  

V souladu s vládními nařízeními jsme omezovali a rozvolňovali provoz knihovny, většinu roku jsme byli 
v provozu v různě omezeném rozsahu. 

5. Služby knihoven 
V roce 2021 se nám  podařilo zachovat vysoký počet besed realizovaných ve spolupráci se základními školami – 
úměrně k epidemiologické situaci.  

6. Spolupráce s městem Králíky při řešení covidové situace – Testování občanů a pracovníků města 
v knihovně, pomoc s registrací k očkování – ředitelka knihovny. 
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7. Cena Ď – Městská knihovna Králíky byla v roce 2020 navržena Základní školou speciální na Cenu Ď a 
vyhrála krajské kolo v Pardubickém kraji na základě hodnocení krajského Kolegia, postoupila do 
národního kola, kde byla nominována do kategorie GRAND PRIX Ď 2020 a do kategorie Kultura, školství 
a sport v ČR. V  souvislosti s pandemickou situací  se vyhlašování cen posunulo na 26. října 2021, kde 
MkK získala celostátní cenu v kategorii Kultura, školství a sport v ČR 20. a 21. ročníku Ceny Ď na Nové 
scéně ND v Praze. 

8. 7. Akce pro veřejnost  

 Pořádali jsme tradiční akce – besedy pro žáky MŠ, ZŠ, základní školy praktické.  

 Knihovna ve spolupráci se Základní školou a gymnáziem uspořádala Květinový den – v přizpůsobených 
podmínkách. 

 Základní škola praktická využila prostory knihovny k instalování výstav výtvarných prací –velikonoční a 
vánoční tématika. 

 Žáky čtyř prvních tříd z Králík a Červené Vody jsme zapojili do kampaně Už jsem čtenář  - Knížka pro 
prvňáčka.  

 V říjnu jsem se nezapojili  do Týdne knihoven. 

 Oslavili jsme s dětmi z mateřských škol jedenácté narozeniny stromečků - pohádkovníků. 

 Od ledna do března probíhala čtenářská soutěž, která měla navazovat na dubnovou Noc s Andersenem  
- zapojeno bylo měsíčně asi 50 dětí. Noc s Andersenem se nakonec  nekonala. 

 Pokračujeme ve spolupráci s oběma mateřskými školami ve městě. Každý měsíc docházely do oddělení 
pro mládež ve třech skupinách děti předškolního věku s učitelkami. Vhodnými formami jsme děti 
seznamovali s knihami a připravovali je na nástup do základní školy. Každému dítěti jsme se souhlasem 
rodičů vystavili průkaz se jménem a grafickou značkou, kterou používá v mateřské škole.  

 MŠ zůstávaly na frekvenci návštěv 1x měsíčně návštěva knihovny.  

 Zapojily se všechny ročníky 1. stupně ZŠ – 1x měsíčně návštěva všech tříd jednotlivých ročníků. 

 V roce 2021 se nám  podařilo zachovat vysoký počet besed realizovaných ve spolupráci se základními 
školami – úměrně k epidemiologické situaci.  

 V době zavření škol realizováno celkem 13 online besed s pomocí nástroje TEAMSBesedy s 
 mateřskými a základními školami byly postaveny na konkrétních výukových programech v souladu 
s příslušnými ŠVP škol. V době karantény jsme pracovali také na oživení fondu programů. 

 Pokračovali jsme v celoroční soutěži Lovci perel – v prosinci vyhlášení výsledků, odměny za rok 2020 i 
2021 . 

 I nadále jsme propagovali kampaň Čtení pomáhá. 

 Tradiční vánoční Jarmark se nekonal. 
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 MěkK ve spolupráci s Městským muzeem Králíky pořádá již pátý ročník Králické akademie volného času 
– KAVČA. Jednou za měsíc pořádáme přednášky a besedy s pestrým výběrem témat – dle epidemiol. 
situace. 

 Realizovány tři  výstavy v malém sálku Měk. 

 Kurzy trénování paměti začaly v září, bohužel byly pozastaveny.  

 

 

   8. Meziknihovní vztahy 

 Plnili jsme úkoly spojení s výkonem regionální funkce pro 4 knihovny obvodu. 
 Pokračovali jsme spolupráci na „sdružování finančních prostředků“  - Červená Voda, Lichkov a 

Mladkov – celkem sdruženo 9.976  Kč.  
 Dokončili jsme celkovou revizi  a převedení knihovního fondu v Červené Vodě do KS Koha. Tato 

náročná práce i vzhledem k omezením trvala místo plánovaného půl roku celý rok a půl.  
 

 

V Králíkách 20. 1. 2022      

 

 

 

Mgr. Kateřina Brandejsová 

       ředitelka knihovny 

 

 


