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I. Hlavní úkoly pro školní rok 2022/2023 
 
 
Vize školy: 
 

„Jsme Bezručka … Otevíráme žákům dveře ke zdravému sebevědomí, slušnosti a 
zodpovědnosti. Vzdělání vnímáme jako cestu ke spokojenému životu.“ 

 
Prioritou školy Petra Bezruče je formovat u žáků jejich postoje k hodnotám, pozitivní přístup k životu, pocit zodpovědnosti 
a pěstovat silná pouta k místu, ve kterém vyrůstali. Dalším cílem je formovat osobnost žáka tak, aby mohl samostatně 
myslet a svobodně se rozhodovat. 
 
Cíle pro tento školní rok vycházejí z koncepce školy a dlouhodobého plánu. Pro tento školní rok jsou stanoveny tyto 
cíle: 
 
 

Být komunikativní 
 

1. Udržovat a zlepšovat otevřenou pozitivní komunikaci se zaměstnanci školy, žáky, 
rodiči, školskou radou a nastavit pozitivní komunikaci se zřizovatelem.  

2. Zlepšovat komunikativní dovednosti žáků v českém a anglickém jazyce, vyšší důraz 
na verbální projev žáků, častější prezentace žáků před třídou, projektovou práci. 

3. Zlepšovat spolupráci rodičů zejména na II. stupni, umožnit rodičům podílet se na 
společném směřování školy (školní dílny, akce školy pro rodiče, SRPŠ, Školská rada). 

4. Vytvořit společný etický kodex učitele.  
5. Zavadění komunikačních třídních kruhů v rozsahu 1x týdně. 
 

Být inovativní 
 

1. Zahájit práci na nové aktualizované vizi a koncepci školy na školní období 2024-2030.  
2. Zavádění aktualizace ŠVP v oblasti ICT do praxe od školního roku.  
3. Využívání principů kooperativního učení ve výuce napříč celou školou. Nastavení 

měřitelných cílů, ustanovení pracovní skupiny zodpovědné za naplnění cílů. 
4. Začlenit prvky kooperativní výuky v MŠ, proškolení všech pedagogických pracovníků 

v MŠ.  
5. Udržet a postupně zvyšovat zájem o polytechnické předměty např. otevřením 

kroužků robotiky, 3D tisku, Bezruč TV. 
6. Zahájení práce na programu ke 100. výročí školy 
7. Pokračovat v činnosti žákovského parlamentu a častěji začleňovat žáky do chodu 

školy.  

 
Být viděn a slyšen 
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1. Udržovat a zlepšovat obraz školy na veřejnosti. 
2. Udržovat atraktivní a moderní webové stránky školy, školní facebookový profil, 

pokračovat v kroužku Bezruč TV, zasílat informace o dění ve škole na stránky 
zřizovatele, regionální televize a do místních novin.  

3. Spolupráce se školami, výměna zkušeností pedagogů, vzájemné sdílení příkladů 
dobré praxe.  

 
 

Být green 
 

1. Snížit objem papírů na kopírování. 
2. Nainstalovat perlátory na vodovodní baterie, aby došlo k úspoře vody. 

 

 
Být moderní 

 
1. V příštích dvou letech dokončit obnovu školní střechy dle stavebního plánu. 
2. Rekonstrukce školní zahrady z projektu MŽP. Vytvořit vzdělávací venkovní prostor 

pro žáky a děti k badatelské výuce, vytvořit relaxační odpočinkovou venkovní zónu.  
3. Dokončit rekonstrukci MŠ – střecha, zateplení, rekuperace, nákup nového nábytku.  
4. Navrhnout nové dispoziční rozmístění nábytku a kompletní výměna nábytku 

smíšené třídy v MŠ. 
5. Dokončit transformaci tříd na třídy kooperativního učení. 
6. Zajišťovat trvalou obnovu ICT vybavení. 
7. Dokončit projekt ITI na vybavení virtuální mobilní učebny. Nákup 3D brýlí na 

podporu virtuální reality ve výuce. 
 

 
Být leader 

 
1. Zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování 

práce školy. 
2. Získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na 

financování školy. (trvale) 
3. Podporovat další profesní růst učitelů na škole, zejména v oblasti nových metod 

práce, cizích jazyků (metoda CLIL) a koučinku (u nás, v zahraničí, společná školení) 
– (2023/2024) 

4. Zkvalitňovat vnitřní kontrolu, pravidelně provádět hospitační činnost, podporovat 
vzájemnou hospitaci mezi kolegy, kontrolovat naplňování stanovených cílů. (trvale) 

5. Udržet a zkvalitňovat systém výchovného poradenství, prevence rizik a školního 
poradenského pracoviště. 

6. Udržet a dále zkvalitňovat velmi dobře fungující školní družinu. 
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7. Hodnotit profesionalitu přístupu zaměstnanců k plnění pracovních povinností, přístup 
k potřebám rodičů a žáků, vzájemnou spolupráci pedagogů. 

 

Být/bít srdcem všech 
 

1. Vytvářet u žáků pozitivní postoj k celoživotnímu učení a k životu. 
2. Vytvářet ve škole přátelskou atmosféru spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a 

rodiči. 
3. Zajistit rovné příležitosti pro všechny děti/žáky, zaměřovat se na sociální a 

osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost 
dialogu. 

4. Zajistit všem zaměstnancům včasnou pomoc při řešení problémů. 
5. Vést děti/žáky k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a 

k přírodě rozvíjet environmentální výchovu. 
6. Dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, 

prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole. 
7. Rozvíjet školní poradenské pracoviště, ve kterém působí výchovný poradce, školní 

psycholog a školní metodik prevence, usilovat o zajištění odborných služeb dalšími 
pracovníky. Zajišťovat součinnost školských poradenských zařízení a školního 
poradenského pracoviště. 

8. Zaměřit se na prevenci rizikového chování, využitím preventivních programů a 
spoluprací se školním psychologem. 

 
 

III. Porady, schůze, školní akce, prázdniny, zvonění 
 
1a Porady a schůze ZŠ: 
Schůzovní den je úterý. 
Pro pracovní porady bude vyčleněno vždy druhé úterý v měsíci od 14. do 15. hodin. 
Sdílení pedagogů pro kooperativní učení vždy první týden v měsíci od 14. do 15. hodin. 
Metodická sdružení, předmětové komise: přípravný týden, leden, červen, dle potřeby. 
Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy dle potřeby. 
Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno, objednávky lékařů apod.) na 
přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad.   
Nahrazování dovolené pedagogických pracovníků během hlavních prázdnin není z provozních důvodů možné, 
zaměstnanci mohou čerpat neplacené nebo náhradní volno. 
  

 Pracovní porady: Pedagogické rady: Třídní schůzky:                
 30. 08. 2022 24. 08. 2022 05. a 06. 09. 2022 (1., 6. třída)  
 06. 09. 2022 KU 08. 11. 2022 08. – 18. 11. 2022 (2+1) 
 20. 09. 2022 24. 01. 2023 03. 01. 2023 (konzultace)  
 04. 10. 2022 KU 11. 04. 2023 11. – 21. 04. 2023 (2+1) 
 11. 10. 2022 20. 06. 2023  
 01. 11. 2022 KU  
 06. 12. 2022 
 13. 12. 2022 
 03. 01. 2023 KU 
 01. 02. 2023 KU 
 08. 02. 2023 
 01. 03. 2023 KU 
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 08. 03. 2023 
 05. 04. 2023 KU 
 02. 05. 2023 KU 
 09. 05. 2023 
 06. 06. 2023 KU 
 
Další termíny, změny termínů, či formy třídních schůzek a schůzí budou řešeny operativně dle požadavků rodičů nebo 
potřeb učitelů po dohodě. Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských 
knížek/deníčků/Edupage.  
 

1b Porady a schůze MŠ: 
Pro pracovní porady je vyčleněna první středa v daném měsíci. Třídní schůzky – 2x ročně (září a březen informační 
schůzka). Konzultace pro rodiče: 

• 1x za 14 dnů logopedická třída pro pozvané rodiče 
• Ostatní rodiče každý den při ranním scházení 
• Smíšená třída po domluvě s učitelkou, kdykoliv 
• Předškoláci 2x ročně 2+1 s rodiči 

 
2. Organizace školního roku: 
 

Zahájení: Středa 1. září 2021 
Podzimní prázdniny: 26. října a čtvrtek 27. října 2022 
Vánoční prázdniny: Pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023 
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách Úterý 3. ledna 2023. 
Pololetní prázdniny: Pátek 3. února 2023. 
Jarní prázdniny:  Pondělí 6. 2. až pátek 12. 2. 2023 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023 
Zápis do první třídy Duben 2023 
Zápis do mateřské školy: Květen 2023 
Ukončení vyučování v druhém pololetí Pátek 30. června 2023 
Hlavní prázdniny: Sobota 1. července 2023 až neděle 3. září 2023 
Období školního vyučování 2022/2023 Pondělí 4. září 2023 

 

Den otevřených dveří:  po individuální domluvě kdykoli, pro budoucí prvňáčky v březnu 2023. 

 
3. Zvonění: 

Organizace výuky a přestávek 
  

0. hodina 7:00 h 7:45 h 
1. hodina 8:00 h 8:45 h 
2. hodina 8:55 h 9:40 h 
3. hodina 10:00 h 10:45 h 
4. hodina 10:55 h 11:40 h 
5. hodina 11:50 h 12:35 h 
6. hodina 12:45 h 13:30 h 
odpolední   
7. hodina 13:05 h 13:50 h 
8. hodina 13:55 h 14:40 h 
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IV. Počty žáků a třídnictví pro školní rok 2022/2023 
 

Třída Třídní učitel Počet žáků 
ZŠ   
1.A Mgr. Lucie Byrtusová 18 
1.B Mgr. Martina Kohutová 

as. ped. Anna Otrubová 
18 

2. Mgr. Tereza Bogaczová 27 
3. Bc.  Dagmar Hendrychová 30 
4. Bc. Renáta Galuszková 22 
5. Mgr. Maršálková Kristýna 25 
6.A Mgr. Soňa Klesniaková 21 
6.B Mgr. Izabela Szlaurová 25 
7. Mgr. Monika Adamiecová 

as. Ped. Dana Matušková 
29 

8.A Mgr. Marcela Sikorová 
as. pedag. Lenka Garbulinská 

25 

8.B Mgr. Zuzana Raszková  
as. pedag. Renáta Hanuszčáková 

16 

9. Mgr. Lukáš Tomiczek 29 
ŠD   
1. od. Mgr. Dana Matušková 29 
2. od. Ivana Durstinová 23 
3. od. Bc. Klára Žaludová 24 
4. od. Bc. Lenka Garbulinská 21 
MŠ   
1. 
odd. 

Bc. Dana Motyková 
Budinová Eva 

13 

2. 
odd. 

Jana Sližová 
Ilona Hübnerová 

23 

 

IV. Výuka cizích jazyků 
 

1. Anglický jazyk 
 

Třída Počet žáků - skupina vyučující 
1.A  27; 2 skupiny Mgr. Lucie Byrtusová 
1.B  30; 2 skupiny Mgr. Martina Kohutová 
2.  20; 2 skupiny Mgr. Monika Adamiecová 
3. 25; 2 skupiny Mgr. Moldrzyková Kateřina, Mgr. Alena Krupová 
4. 24; 2 skupina Mgr. Michaela Banasiová, Mgr. Moldrzyková Kateřina 
5. 24; 2 skupiny Mgr. Michaela Banasiová, Mgr. Moldrzyková Kateřina 

6.A 30; 2 skupina Mgr. Michaela Banasiová, Mgr. Moldrzyková Kateřina 
6.B 24; 2 skupina Mgr. Michaela Banasiová, Mgr. Moldrzyková Kateřina 
7. 16; 1. skupina Mgr. Michaela Banasiová, Mgr. Moldrzyková Kateřina 

8.A 30; 2. skupina Mgr. Michaela Banasiová, Mgr. Moldrzyková Kateřina 
8.B 20; 1 skupina Mgr. Martin Raška 
9. 19; 1 skupiny Mgr. Michaela Banasiová, Mgr. Martin Raška 

   

2. Ruský jazyk 
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Třída Počet žáků - skupina vyučující 
7. 20 Mgr. Radka Hvozdovičová 

8.A,B 16 Mgr. Radka Hvozdovičová 
9. 22 Mgr. Radka Hvozdovičová 

 

3. Německý jazyk 
 

Třída Počet žáků - skupina vyučující 
7. 20 Bc. Eva Heczková 

8.A,B 14 Bc. Eva Heczková 
9. 17 Bc. Eva Heczková 

 

V. Volitelné předměty, nepovinné předměty, kroužky 
 
1. Volitelné předměty 

Třída název předmětu  vyučující 
8.  Technické kreslení Mgr. Monika Adamiecová 
8. Dramatická výchova Mgr. Radka Hvozdovičová 
9. Anglická konverzace Mgr. Michaela Banasiová, Mgr. Kateřina 

Moldrzyková 
9. Etická výchova Mgr. Izabela Szlaurová 
9. Taneční a pohybová výchova Mgr. Zuzana Raszková 

 
2. Kroužky 

Kroužek Třída Vedoucí 
Příprava k přijímacímu řízení z ČJ 9. tř. Mgr. Marcela Sikorová 
Pracovní činnosti hravě II. stupeň Mgr. Lukáš Tomiczek 
Příprava k přijímacímu řízení z M 9. tř. Mgr. Monika Adamiecová 
Aerobik Dívky II. st. Mgr. Zuzana Raszková 
Bezruč TV II. stupeň Mgr. Martin Raška 
Doučování 1. tř – 9. tř I. + II. stupeň dle třídy 
Keramický kroužek I. Stupeň Mgr. Alena Krupová 
Sboreček I. stupeň Mgr. Soňa Klesniaková 
Klub pro žáky ZŠ – ICT kroužek II. stupeň  Mgr. Lukáš Tomiczek 
Klub pro žáky ZŠ – badatelský kroužek II. stupeň Mgr. Lukáš Tomiczek 

 

VI. Předmětové komise a metodická sdružení 
 
Název Vedoucí komise, sdružení 
Mateřská škola Bc. Dana Motyková 
Metodické sdružení 1. až 5. ročník Mgr. Martina Kohutová 
ICT – správce sítě Mgr. Lukáš Tomiczek + placená služba 
Výchovné poradenství a karierové poradenství Mgr. Martina Giercuszkiewiczová 
Metodik prevence  Mgr. Radka Hvozdovičová 
Přírodní vědy – Z, Př, F, Ch, Env. Mgr. Alena Krupová  
Matematické vědy – M, Inf, Tk Mgr. Tomáš Tomanek 
Jazyky a společenské vědy (Čj, Aj, N, Šp, Ru, D, Ov) Bc. Karin Marcin 
Výchovy 2. stupeň Mgr. Lukáš Tomiczek 
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Úkoly předmětových komisí a met. sdružení pro školní 
rok 2022/2023 
 
1. Zapracování chybějícího nebo nedostatečně osvojeného učiva do nových tematických plánů pro školní rok 

2022/2023, netýká se výchov. 
2. Zhodnocení a úprava tematických plánů v souladu s ŠVP přes systém Edupage. 
3. Zaměřit se na učivo, které nebylo probráno (viz. poznámky z konce minulého školního roku v tematických plánech). 

Kontrola souladu starého (probraného) i nového učiva s výstupy pro daný školní rok, netýká se výchov. 
4. Vytipování žáků ohrožených školním neúspěchem, kteří se neúčastnili distančního vzdělávání a zařadit je do kroužků 

doučování ze Šablon III., případně využít finančních prostředků na doučování žáků z MŠMT. 
5. Využívání nástrojů a metod, ve kterých žáci aplikují nabyté vědomosti v praxi (badatelská činnost, pokusy, propojení 

znalostí s praxí, používání IT techniky, prezentace, komunikace). 
6. Zařazování struktur Kaganova kooperativního učení napříč celou školou a sdílení dobré praxe mezi učiteli. 
7. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při 

objednávkách učebnic. 
8. Vypracování plánu exkurzí, akcí, projektových dnů, školních výletů na celý rok dopředu, aby nedocházelo k 

nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. 
9. Povinná vzájemná hospitační činnost mezi pedagogy min. 1x ročně. 
10. Pokračovat v realizaci Šablon III., otevřít kroužky doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, připravit 

seznam zapojených žáků, stanovit termín doučování/kroužku a odevzdat ZŘŠ. 
11. Pokročovat v realizaci Plánu pedagogické podpory pro žáky ohrožené neúspěchem, připravit seznam zapojených 

žáků, stanovit termín doučování/kroužku a odevzdat ZŘŠ. 
 

Předmětové komise sdružují učitele stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti 
metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci 
jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. 
 
Úkoly předsedů předmětových komisí: 
- Vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv. 
- Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení,  
- Vytváří plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocují, zajišťují zpracování podkladů pro výroční zprávy a sebehodnocení 

školy.  
- Podle časových možností organizují vzorové hodiny, řídí vzájemné hospitace. 
- Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů.  
- Spolupracují s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů. 

 

VIII. Školní družina 
 
1. Provoz školní družiny:      
pondělí, úterý 11.40 – 17.00 
středa 11.40 – 16.30 
čtvrtek 11.40 – 16.30 
pátek 11.40 – 16.30 
  
 2. Obsazení oddělení  

oddělení vychovatelka Umístění třídy 
1. oddělení Mgr. Dana Matušková  Přístavba 1. třída 
2. oddělení Ivana Durstinová  Klubovna 1. třída 
3. oddělení Bc. Klára Žaludová  4. třída 3., 5.A třída 
4. oddělení Lenka Garbulinská  2. třída 4., 5.B třída 



10 
 

  
3. Provoz oddělní ŠD 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

I. oddělení 11.40 – 15.30 11.40 – 15.30 11.40 – 15.30 11.40 – 15.30 11.40 – 15.30 
II. oddělení 11.40 – 17.00 11.40 – 17.00 11.40 – 16.30 11.40 – 16.30 11.40 – 16.30 
III. oddělení 12.35 – 15.30 12.35 – 15.30 12.35 – 15.30 12.35 – 15.30 12.35 – 15.30 
VI. oddělení 12.35 – 15.30 12.35 – 15.30 12.35 – 15.30 12.35 – 15.30 12.35 – 15.30 

 
4. Rozvrh ranní družiny 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 
6:00 – 7:45 6:00 – 7:45 6:00 – 7:45 6:00 – 7:45 6:00 – 7:45 

 
5. Režim 
1. Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy – Vnitřním řádem školní družiny a stanovení úplaty 
2. Akce mimo pravidelný program hlásí pověřená vychovatelka vedení školy do týdenního plánu práce. 
 

IX. Mateřská škola 
 
1. Provoz mateřské školy 

Pondělí až pátek od 6.00 do 16.00 hod 
 
2. Obsazení oddělení 

Oddělení učitelky umístění počty dětí 
1. oddělení - 
MOTÝLCI 

Jana Sližová, Ilona 
Hübnerová 

1. patro 24 + 2 IVP 

2. oddělení – 
BERUŠKY 

Bc.Motyková Dana, Eva 
Budínová Bc. Žaludová 
Klára – as. pedg 

2. patro, logopedická 
třída 

12 

 
3. Organizace výuky a provoz mateřské školy 
Třída logopedická BERUŠKY: 

6:00 – 8:30 hravé činnosti dle volby dětí, individuální logo. činnost – práce  s logopedickými sešity 
8:30 – 8:45 pohybové činnosti, relaxační a hudební činnost  
8:45 – 9:00 kolektivní logopedická péče 
9:00 – 9:20 dopolední svačinka 
9:20 – 9:50 řízená činnost dle TVP 
9:50 – 11:30 pobyt venku 
11:30 – 12:00 oběd, hygiena, příprava na odpočinek 
12:00 – 14:00 odpočinek a jiné klidové činnosti 
14:00 – 14:25 hygiena, individuální logopedické činnosti 
14:30  přesun dětí z logo třídy do smíšené třídy 
14:30 – 14:45  společná odpolední svačina v jídelně smíšené třídy 
14:45 – 16:00 zájmové činnosti  

 
Třída smíšená MOTÝLCI: 

6:00 – 8:30  Volné hry, individuální činnosti 
8:30 – 8:45  Pohybová aktivita 
8:45 – 9:15 Hygiena, svačinka 
9:15 – 9:45 Zaměřená činnost 
9:45 – 11:15 Pobyt venku (náhradní činnosti) 
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11:15 – 12:00 Oběd, příprava na odpočinek 
12:00 – 14:00 Poslech pohádky, odpočinek 
14:00 – 14:15 Odpolední hygiena, převlékání 
14:15 – 14:45 Odpolední svačina 
14:45 – 16:00 Zájmová činnost dětí, individuální činnosti  

 
Časové rozvrhy jsou pružné, jsou možné posuny dopředu či dozadu. Vše je přizpůsobeno tempu dětí. 
Činnosti mateřské školy se řídí organizační směrnicí školy – Vnitřní řád mateřské školy, Školní řád mateřské 
školy.  
Akce mateřské školy mimo pravidelný rozvrh, oznamují učitelky zákonným zástupcům prostřednictvím 
webových stránek školy, vývěsek umístěných v prostorách MŠ, EduPage. 
4. Pracovní porady, třídní schůzky, konzultace pro rodiče 
Pro pracovní porady je vyčleněna první středa v daném měsíci 
Třídní schůzky – 2x ročně (září a březen informační schůzka) 
Konzultace pro rodiče – 1x za 14 dnů logopedická třída pro pozvané rodiče 
        Ostatní rodiče každý den při ranním scházení 
        Smíšená třída- po domluvě s učitelkou, kdykoliv 
 
Pro tento školní rok jsou stanoveny tyto cíle: 

- Zlepšovat spolupráci rodičů v oblasti spolku Bezručka a jejich aktivit 
- Začlenit prvky kooperativní výuky v MŠ, proškolení všech pedagogických pracovníků v MŠ.  
- Udržet zájem o polytechnické vzdělávání v MŠ 
- Udržet kvalitní a smysluplnou diagnostiku dětí v MŠ  
- Zavést třídní schůzky pro rodiče předškolních dětí 2+1v návaznosti na diagnostiku dětí. 
 

X. Státní svátky 
   
 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 
  8. květen Den vítězství 
 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
  6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 
 28. září Den české státnosti 
 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 
 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii 

Ostatní svátky 
 1. leden Nový rok 
 30. března Velký pátek 
 2. dubna         Velikonoční pondělí 
 1. květen Svátek práce 
 24. prosinec Štědrý den 
 25. prosinec 1. svátek vánoční 
 26. prosinec 2. svátek vánoční 

Významné dny 
16. leden             Den památky Jana Palacha 
27. leden  Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 
  8. březen Mezinárodní den žen 
  9. březen  Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince 
12. březen  Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 
 28. březen  Den narození Jana Ámose Komenského. 
  7. duben  Den vzdělanosti 
  5. květen Květnové povstání českého lidu 
15. květen  Den rodin 



12 
 

10. červen Den památky obětí vyhlazení obce Lidice 
18. červen  Den hrdinů druhého odboje  
27. červen  Den památky obětí komunistického režimu 
21. srpen  Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy 
8. říjen  Památný den sokolstva  
11. listopad Den válečných veteránů 
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