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Komentář k Ročnímu výkazu za Městskou knihovnu v Králíkách za rok 2022 
 

1. Počet obyvatel 
Městská knihovna poskytovala služby ve městě, které mělo podle statistických údajů dodaných Městskou 
knihovnou v Ústí nad Orlicí k 31. 12. 2022  3991 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 

Pracujeme stále na projektu celkové rekonstrukce knihovny v souladu se Strategickým plánem rozvoje 
města, nyní ve fázi zpracování projektu. 

Tvorba nového webu MěkK, spuštěno bude 2-3/2023. 

5. V roce 2022 schválen grant SZIF ve spolupráci s MAS Orlicko Klub mladých čtenářů e-čteček, který 
směřuje k lepší vybavenosti a rozšíření služeb na dětském oddělení.  

 

6. Služby knihoven 
V roce 2022 se nám podařilo obnovit  vysoký počet besed realizovaných ve spolupráci se základními školami a 
mateřskými školami.  

Městský úřad Králíky  

Odbor výstavby a technické 
správy 
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7. Akce pro veřejnost  

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

 Knihovna ve spolupráci se Základní školou Králíky uspořádala Květinový den. 

 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. Děti dostaly jako dárek k prvnímu vysvědčení zdarma knihu a čtenářský průkaz.  

 V říjnu jsem se zapojili  do Týdne knihoven tradičními akcemi: Maraton čtení, Čtení na dobrou … den 
atd. 

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

 Od ledna do března probíhala čtenářská soutěž, na kterou navázala na dubnová Noc s Andersenem  - 
zapojeno bylo měsíčně asi 20 dětí (pokovidová situace..).  

 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.  

 Besedy 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  

 Zavedli jsme novou čtenářskou aktivitu – Od ostrova k ostrovu. 

 I nadále jsme propagovali kampaň Čtení pomáhá. 

 Tradiční vánoční Jarmark 2022. 

 MěkK ve spolupráci s Městským muzeem Králíky pořádá již 9. ročník Králické akademie volného času – 
KAVČA. Jednou za měsíc pořádáme přednášky a besedy s pestrým výběrem témat. 

 Realizovány 4  výstavy v malém sálku Měk. 

 Autorské čtení doc. Marie Mackové. 

 Kurzy trénování paměti 2x.  
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 9. 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 8912,-  Kč.  
 

 

V Králíkách 8. 2. 2023      

 

                                                                                         

 

Mgr. Kateřina Brandejsová 

       ředitelka knihovny 

 

 


