
Řád a ceník Hravé knihovničky

1. Úvod

Mílí příznivci české literatury,

představujeme vám Hravou knihovničku. Jejím hlavním posláním je podporovat zájem dětí a 
mládeže o český jazyk prostřednictvím výpůjčky knih v českém jazyce a dále vytvořením místa pro 
setkávání čtenářů.

Hravá knihovnička je založena a organizována Českou školou v Řezně ve spolupráci s rodinou 
Loeffelholz. Spoluúčast na vedení knihovničky ze strany členů knihovny je vítána.  

Fond knihovničky tvoří především knihy, hry, CD a vzdělávací materiály pro děti a mládež v 
českém jazyce zakoupené českou školou a věnované čtenáři a dárci.

2. Uživatelé a členství

Uživatelem knihovních služeb může být každá osoba, která se v knihovně zaregistruje, a tím se 
stane členem Hravé knihovničky. Členem může být jednotlivec nad 18 let nebo rodina. Děti a 
mládež pod 18 let jsou registrováni alespoň s jedním rodičem v rámci rodinného členství.

Členství je placené a zřizuje se na půl roku (viz aktuální ceník).  

3. Výpůjčky

Knihy jsou k vypůjčení na adrese Karlstr. 13 ve vesnici Hainsacker v otevírací době, která je 
uveřejněna na stránkách české školy. 

Než se nám knihovnička rozroste, jednotlivec i rodina si mohou půjčit najednou maximálně 4 
knížky.

Prosíme o vrácení knih do 1 měsíce od zapůjčení. Knihy je možné prodloužit emailem nebo 
telefonicky, maximálně však prosíme o jeden měsíc, aby se dostaly i k dalším čtenářům. Možnost 
prodloužení se nevztahuje na Albi tužku.

Členové knihovny obdrží průkazku Hravé knihovničky, na kterou se zaznamenávají vypůjčené 
knihy a termín odevzdání.

Vrácení knih je možné buď v otevírací době knihovny, nebo kdykoliv do schránky umístěné před 
vchodem do knihovny. Po dohodě s lektorkami lze knihy vypůjčit a vrátit i v Řezně před a po 
středeční a čtvrteční výuce v české škole.

Za včas nevrácené a neomluvené knihy je placeno zpozdné (viz aktuální ceník).

4. Přání závěrem

Do knihovničky vstupujte, prosím, bez bot. Ty si můžete odložit společně se svrchními oděvy v 
šatně.

Knihovnička je místem setkávání, nemusí v ní být proto úplné ticho. Prosíme však návštěvníky, aby
se chovali s ohledem na ostatní čtenáře.  



Jíst a pít je v knihovně možné, avšak jen u stolečků k tomu určených nebo venku. Prosíme rodiče, 
aby dohlédli na to, že mají děti po svačince ruce čisté.

Lze využívat i terasu a zahradu u knihovničky a to na vlastní nebezpečí. Děti mohou na zahradu 
pouze v doprovodu rodičů.  

V knihovničce i na zahradě ručí za své děti rodiče.

S přáním hezkého českého čtení a hraní,

Veronika Loeffelholz
Česká škola v Řezně

Příloha:  Ceník (do srpna 2023)

První návštěva bez výpůjčky knížek zdarma
Roční členství v Hravé knihovničce 10 Euro
Zpozdné za každý den   20 Centů
Poničení knihy 2 Eura
Zničení a ztráta knihy plná cena knihy, nebo zakoupení knihy nové


