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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název zařízení: Školní družina při ZŠ Babice nad Svitavou 

Adresa: Babice nad Svitavou 139, p. Bílovice nad Svitavou 664 01

Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Gančarčíková

Telefon: 545 237 150 

e-mail: zs.babicens@seznam.cz

Web: http://skola-babice.mxi.cz/

Zřizovatel: Obec Babice nad Svitavou

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY A DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a her žáků.
Snažíme se vhodně střídat práci, odpočinek i volnou hru žáků a pomáhat uspokojit rozmanité
zájmy žáků různého věku. Každodenní pobyt  venku či  pohyb jsou samozřejmostí.  Kromě
školní družiny mají žáci možnost mimoškolních aktivit v různých zájmových kroužcích. 

Školní družina je v provozu pro žáky prvního stupně ZŠ Babice nad Svitavou.
Pro výuku ŠD jsou využívány prostory kmenových tříd ZŠ. Jsou vybaveny nábytkem

odpovídajícím  potřebám  dětí,  stolními  hrami,  stavebnicemi,  potřebami  pro  výtvarné
a pracovní činnosti a sportovním nářadím a náčiním. Pro pobyt venku využíváme školní dvůr,
zahradu, hřiště v obci, popř. děláme vycházky do okolí. Sportovní aktivity jsou realizovány v
tělocvičně Sokolovny.

Školní  družina  je  v  provozu  ve  dnech  školního  vyučování.  Délka  vzdělávání  je
následující: ranní družina: 6:30 – 8:00

odpolední: 12:00 – 16:15
Ranní družina je otevřena v jednom oddělení, odpolední družina je organizována ve dvou

odděleních.

3. PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Přihlášení, popř. odhlášení žáka lze provést pouze na základě písemné žádosti  podané
zákonným zástupcem žáka.  Součástí  přihlášky  je  sdělení  o  rozsahu  docházky  a  způsobu
odchodu žáka z družiny. Další podmínky pro přijímání žáků, jejich vyzvedávání a omlouvání
jsou obsaženy ve vnitřním řádu školní družiny.

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy a vedoucí vychovatelka. Přednostní právo pro 
zařazení do ŠD mají žáci 1.-2.ročníku, kteří mají rodiče v pracovním poměru, dále dítě rodiče 
samoživitele a rodiče v tíživé sociální situaci.

http://skola-babice.mxi.cz/


Žák je povinen docházet do ŠD dle údajů v přihlášce. Ukončení vzdělávání v průběhu 
daného školního roku se provádí na základě písemné žádosti zákonných zástupců, zpravidla 
na konci pololetí. 

Pravidla pobytu v ŠD stanovuje vnitřní řád ŠD. Při závažném a opakovaném 
porušování vnitřního řádu ŠD bude se zákonnými zástupci zahájeno jednání. Rozhodnutím 
ředitelky školy může být žák vyloučen ze ŠD.

4. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

ZŠ Babice nad Svitavou se řídí Školním vzdělávacím programem „Otevřeno pro život“,
platným od 1. 9. 2007. Volnočasové aktivity ve školní družině jsou zaměřeny tak, aby byly
v souladu se ŠVP ZŠ a stejnojmenným motivačním vzdělávacím programem pro ŠD. 

Cílem vzdělávání ve školní družině je:
 využít přirozené dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací
 podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů
 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 rozvíjet  u  žáků  schopnosti  spolupracovat  a  respektovat  práci  a  úspěchy  vlastní

i druhých
 rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě
 vést žáky k sebehodnocení a pozitivnímu vztahu k sobě samému i k ostatním

5. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Materiální, prostorové a technické podmínky

 inspirující, nestresující prostředí
 účelově vybavené prostory s možností kreativního uzpůsobení, relaxační koutky
 řádné osvětlení, nehlučnost
 možnost využívání prostor školy, vybavení a techniky
 hřiště, okolí školy – les

Ekonomické podmínky 
Provoz školní družiny je hrazen zřizovatelem, tedy obcí Babice nad Svitavou, v rámci

rozpočtu  pro  ZŠ.  Docházka  žáků  je  zpoplatněna  (viz  informace  ve  vnitřním  řádu  ŠD).
Spotřební materiál je hrazen převážně ze stanovených plateb za ŠD a částečně z prostředků
školy, mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu podle platných tabulek. 

Personální podmínky
Ve školním roce 2017/2018 jsou v provozu dvě oddělení odpolední školní družiny,  v

nichž působí jedna vedoucí vychovatelka a tři vychovatelé (všichni zaměstnanci na zkrácené
pracovní úvazky). Ranní družinu zajišťuje vychovatelka na DoPČ. Jedno oddělení odpolední
školní družiny bude využívat personální podporu asistentky pedagoga vzhledem k doporučení
pro integrovaného žáka školy.



6.  BEZPEČNOST PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Školní družina zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Vytváří zázemí pro
rozvoj žáků a bezpečné prostředí, aby se zde všichni cítili  dobře. Podporuje dobré vztahy
nejen mezi žáky, zaměstnanci a rodiči, ale i v obci. 

Bezpečnost  ve  všech  prostorách  využívaných  ŠD  je  zajištěna  dodržováním  pravidel
stanovených v následujících dokumentech: 

 školní řád,
 vnitřní řád ŠD,
 provozní řád ZŠ

Žákům se speciálními  vzdělávacími  potřebami je podle stupně podpůrných opatření  a
charakteru  jejich  znevýhodnění  při  jejich  začleňování  do  volnočasových  aktivit  věnována
zvláštní pozornost. Vychovatelé v těchto případech postupují s ohledem na platná doporučení
PPP a SPC, popř. se znalostí PLPP vytvořených pedagogy školy. Pro rozvoj talentovaných
žáků bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. 

7. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ - ROZVÍJENÉ  KOMPETENCE

Kompetence k učení:
 dokončí započatou práci
 umí zhodnotit své výkony
 klade si otázky a hledá odpovědi
 získané vědomosti dává do souvislostí

Kompetence k řešení problémů:

 rozlišuje správná a chybná řešení
 hledá nová řešení 
 snaží se řešit sám nebo ve spolupráci krizové situace
 všímá si dění a problémů
 nenechá se odradit neúspěchem a vytrvale směřuje k řešení

Kompetence komunikativní:
 naslouchá druhým
 souvislými větami formuluje myšlenky, otázky a odpovědi
 vyjadřuje své pocity řečí, gestem, mimikou
 rozvíjí slovní zásobu

Kompetence sociální a personální: 
 je odpovědný za své chování
 vnímá a dokáže se postavit proti nespravedlnosti, agresivitě a šikaně
 je tolerantní k odlišnostem jiných
 dokáže si poradit nebo požádat o pomoc
 rozpoznává vhodné a nevhodné chování



 respektuje zájmy jiných

Kompetence občanské:
 uvědomuje si svá práva a povinnosti
 chová se odpovědně k sobě i druhým
 dbá o své zdraví a bezpečí
 odhaduje rizika svého jednání
 vnímá krásy přírody a cíleně o ně pečuje
 aktivně se zapojuje do veřejně prospěšných a charitativních aktivit

Kompetence pracovní a trávení volného času:
 umí si vybrat zájmovou činnost
 dokáže se zapojit a uplatnit v kolektivu
 své zájmy rozvíjí v individuálních a skupinových činnostech
 plánuje, organizuje, řídí a hodnotí jednoduché činnosti
 používá bezpečně materiály, nástroje a vybavení
 dodržuje vymezená pravidla

8. FORMY ČINNOSTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V provozu ŠD jsou zastoupeny tyto činnosti:

Příležitostné – sportovní dny, vystoupení, slavnosti. Mohou se zúčastnit i rodinní příslušníci
či další osoby

Pravidelné – ve ŠD každodenní činnost přihlášených žáků 

Individuální – zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí či podpora zdravotně nebo
sociálně  znevýhodněných  žáků  ve  spolupráci  s jejich  zákonnými  zástupci,  s  využitím
poradenské pomoci školy nebo jiných poradenských zařízení

Spontánní – jsou ve školní družině zahrnuty do denního režimu (ranní hry, odpolední klidové
činnosti, aktivní odpočinek)

Příprava na vyučování – didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, které upevňují a
rozšiřují poznatky, které žáci získali ve školním vyučování

Oblasti činností ve školní družině vycházející ze vzdělávacích oblastí ŠVP:

Název tématu Odpovídající vzdělávací oblast ze ŠVP
1. Osobnostní a sociální výchova „Člověk  a  společnost“,  „Člověk  a  jeho

zdraví“
2. Environmentální výchova „Člověk a příroda“, „Člověk a jeho svět“
3. Praktické činnosti a výtvarná výchova „Člověk a svět práce“, „Umění a kultura“
4. Pohybová výchova „Člověk a jeho zdraví“, „Člověk a příroda“



1. Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací cíle: 
1.1 „Člověk a jeho zdraví“

a) zdravé  návyky:  pitný  režim,  zásady  správného  stolování,  osobní  hygiena,  vhodné
oblékání,  duševní  hygiena  –  odpočinkové  aktivity,  pravidelný  pobyt  venku  nebo
v tělocvičně, otužování

b) udržování pořádku a čistoty na pracovních plochách
c) zdravověda  –  prevence  úrazů,  základy  první  pomoci,  obsah  lékárničky,  přivolání

pomoci
d) zásady  bezpečnosti  při  práci  a  hře,  bezpečný  pohyb  ve  škole,  na  školní  zahradě

a venku
e) dopravní výchova – bezpečnost na cestě do školy a v silničním provozu – základní

pravidla pro chodce a cyklisty
f) vlivy reklamy a médií, riziková prostředí (počítačové hry, návykové látky).

1.2 „Člověk a společnost“

Ve vztazích mezi dětmi podporovat: 
a) hraní společných, společenských a poznávacích her
b) nácviky divadelních představení a hry dramatických scének
c) zásady slušného chování
d) stanovování pravidel soužití společně s dětmi, pravidla při kolektivní práci, práci ve

skupinách či volné hře, na co máme právo
e) schopnost komunikace – vyjádřit své potřeby a pocity, vyhodnotit a zdůvodňovat
f) spolupráci  mezi  dětmi,  pomoc  kamarádovi,  navázání  přátelských  vztahů  (společné

oslavy narozenin)
g) respektování druhého, toleranci vůči odlišným názorům, empatii, úctu
h) tvořivost a sebehodnocení při činnostech ve školní družině
i) principy  demokracie  (komunitní  kruh):  učíme  se  naslouchat,  být  tolerantní,  získat

sociální dovednosti pro řešení problémů, složitých situací a konfliktů mezi dětmi, a to
ve spolupráci s třídními učitelkami žáků.

2. Environmentální výchova

Vzdělávací cíle: 
2.1 „Člověk a příroda“

Prostřednictvím tématických vycházek a činností v přírodě i ve škole děti seznámit s: 

a) zásadami péče o pokojové rostliny a zvířata ve školním přírodovědném koutku
b) volně žijícími ptáky a zvířaty v našem okolí, s houbami, rostlinami (jedovaté, léčivé)

a stromy (jehličnaté, listnaté), poznávání hornin v místě bydliště
c) se změnami v přírodě podle ročních období, sledování počasí a teploty vzduchu
d) půda, její význam, klíčení semen, pěstování rostlin na školní zahradě
e) tvorbou výrobků z přírodnin, třídění a aranžování přírodních materiálů



f) tématy ochrany životního prostředí: ohleduplné chování v přírodě, CHKO Moravský
kras, hospodaření s odpady (třídění odpadu v ZŠ, recyklace), uvědomělé spotřebitelské
chování (šetření vodou).

2.2 „Člověk a jeho svět“ a „Umění a kultura“

Ve školní družině a v mimoškolních činnostech podporovat: 

a) dobrou orientaci ve škole, znalost školního řádu a společných pravidel
b) vztah k místu bydliště (vycházky do okolí školy – orientace v obci, historie obce –

pověsti, kronika)
c) témata, která vychází z tradic, lidových zvyků a školních slavností (každý měsíc má

svůj hlavní projekt), prožívání svátků v ročním koloběhu
d) orientaci v čase – sledujeme kalendář, roční období
e) vztah ke kulturním a historickým památkám (zajímavá místa v okolí obce, knihovny,

muzea, výstavy).

3. Praktické činnosti a výtvarná výchova

Vzdělávací cíle: 
„Člověk a svět práce“, „Umění a kultura“

Nabídnout dětem tyto činnosti a výtvarné techniky:

a) malba vodovými barvami a temperami, kresba tužkou, pastelkami, voskovkami, suchý
pastel

b) použití  kresby či  malby  k vyjádření  vlastního  prožitku  z četby  či  malby,  působení
barev (teplé, studené), oblíbené barvy

c) poznávám známe ilustrátory dětských knih, spojitost ilustrace a textu
d) práce  s papírem:  stříhání,  lepení,  překládání,  měření,  tvarování  papíru  do

jednoduchých prostorových tvarů, práce podle předlohy, technika koláže
e) jemná motorika – práce s drobným materiálem – korálky, vlna, šití
f) modelování z hlíny a sádry
g) výroba přáníček, tvorba pozvánek na školní akce, úkoly pro spolužáky (do školního

časopisu), staráme se o školní nástěnky
h) zapojení všech smyslů při tvoření a hrách
i) sestavování  stavebnicových  prvků,  montáž  a  demontáž,  práce  se  stavebnicemi

plošnými, konstrukčními, prostorovými
j) pokusy  a  pozorování  –  provádíme  jednoduché  pokusy  a  vyvozujeme  závěry

z pozorování

4. Pohybová výchova

Vzdělávací cíle: 
„Člověk a jeho zdraví“, „Člověk a příroda“

Umožnit dětem pravidelný pohyb a rekreaci při sportovních hrách:



a) pravidla bezpečnost při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
b) cvičení  na  nářadí  v  tělocvičně  Sokolovny,  využití  tělocvičného  náčiní  –  lavičky,

žebřiny, žíněnky, trampolína, koza (opičí dráha)
c) spolupráce dětí při jednoduchých pohybových a sportovních hrách
d) využití prolézaček a herních prvků na dětských hřištích
e) hry s míčem
f) hry se švihadly a s lanem (přeskakování, podbíhání, přetahování)
g) sportování v přírodě, pohyb na venkovních hřištích (multifunkční – oranžové, lesní,

školní) a v lese

9. PRŮBĚH A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

Náplň činností ve školní družině se skládá z činností pravidelných, dále příležitostných
akcí,  spontánních  aktivit,  odpočinkových  činností,  činností  zájmových  a  rekreačních
a přípravy na vyučování. Děti dále mají možnost navštěvovat následující kroužky, v časovém
rozvrhu daném pro aktuální školní rok: 

 hudební – ZUŠ Adamov (flétna, klavír, akordeon)
 jazykové kroužky (Aj – JŠ Astra Brno, Fj, Aj hravě)
 výtvarný kroužek
 hudební kroužek flétničky
 cvičení v Sokole

Umožňujeme dětem ve  školní  družině  rozvíjet  své  zájmy v nabídce  řízených  činností
různého zaměření, které jsou zastoupeny v týdenní skladbě zaměstnání:

 pohybové a tělovýchovné aktivity
 výtvarné činnosti
 rukodělné činnosti
 hudební či literárně-dramatická činnost
 přírodovědná a vlastivědná činnost
 společné hry

V týdenním programu se střídá skladba zaměstnání:

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu,  zařazují se nejčastěji po obědě. Jde o klidové
hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

Rekreační  činnosti –  slouží  k  regeneraci  sil,  převažuje  v  nich  odpočinek  aktivní  
s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové  činnosti –  rozvíjejí  osobnost  žáka,  umožňují  žákům seberealizaci  i  kompenzaci
možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou
kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může
být  organizována  pro  vybrané  žáky  z  různých  oddělení  v  zájmovém  útvaru,  který  vede
vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič. 

Příprava na vyučování – může jít o zábavné procvičování učiva formou didaktických her
(včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách,



exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti
ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

Pracovní režim školní družiny

6:30–7:45  individuální hry a odpočinek

Po obědě do 12:30 – klidné aktivity (předčítání, poslech)

12:30–13:30 odpočinková činnost / volná hra 

13:30–14:30  řízená činnost zájmová a rekreační činnost / pobyt venku

15:30–16:15 příprava na vyučování / volná hra

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI, DLOUHODOBÁ TÉMATA

Každý měsíc  je  tematicky zaměřen,  téma  se  většinou váže  k nějaké  události,  která  je
s daným měsícem spjata.

ZÁŘÍ – Dopravní bezpečnost

 orientace ve škole, družinový režim, řád, BOZP, bezpečná cesta do školy a ze školy
 vycházky na hřiště, po obci – mé bydliště (adresa), do lesa – úklid lesního hřiště
 obsah školní lékárničky
 seznamovací hry
 základy společenského chování – pozdrav
 sportovní hry venku a v Sokolovně

ŘÍJEN – Podzim a Řemeslný jarmark

 podzimní krajina v okolí školy, obce – pozorování květin, práce s mapou a buzolou 
 podzimní práce na zahradě – sběr jablek, hrabání listí
 návštěva knihovny a OÚ – nahlédnutí do starých kronik obce 
 téma řemesla a pověsti
 výroba lesních domečků z přírodních materiálů
 sběr kaštanů, žaludů, jeřabin, listů – výrobky z podzimních přírodnin
 výroba a pouštění draků

LISTOPAD – Martinská slavnost

 znalost naší obce – instituce v obci, 
 vycházky do lese - krmení zvěře v zimě
 Martinská slavnost
 vztahy mezi spolužáky – respekt, tolerance,
 moje rodina a můj rodokmen
 výroba lampionu



PROSINEC – Předvánoční přípravy

 vánoční zvyky
 výroba přáníček
 výzdoba školy
 živý betlém (vánoční hra a fotografování v maskách)
 příprava vánočního vystoupení
 zimní les – zdobíme stromeček pro zvířata a ptáky v lese (vhodné krmení)

LEDEN – Tři králové

 tříkrálová koleda a Novoroční přání ZŠ 
 zimní sporty a stavby ze sněhu, vhodné oblékání a otužování v zimě
 krmení zvěře a ptactva
 určování stop dle klíče
 origami – skládačky z papíru

ÚNOR – Masopustní karneval

 příprava na karneval, výroba masek
 burza hraček pro menší děti
 zimní sporty, olympiády, státní symboly
 beseda s požárníky místního SDH

BŘEZEN – Měsíc knihy, vítání jara 

 velikonoční dílničky
 vítání jara, výroba a vynášení Moreny
 měsíc knihy, má oblíbená kniha
 Noc s Andersenem s úkoly pro malé čtenáře, nocování v ZŠ

DUBEN – Jaro je tu –Den Země

 opakování pravidel BOZP při pobytu venku

 přednáška lékařky – první pomoc a životospráva
 vycházky do jarního lesa, určování rostlin podle klíče, mláďata na jaře
 Den země a otevření studánky u Huberta, úklid, co do lesa nepatří, frotáž přírodnin,

paletky barev z květin
 sportovní akce

KVĚTEN – Den matek

 Den matek – výroba dárečků, výstava prací žáků
 výlety do okolí
 domácí a lesní zvířata a bezpečné chování k nim



 práce s hlínou, sběr kvetoucích rostlin, jejich vylisování, herbář

ČERVEN – Pohádkový les

 téma zdravé stravování, jak se chovám v létě
 slavíme Mezinárodní den dětí – pohybové aktivity
 Pohádkový les – stanoviště s úkoly
 vycházka v CHKO Moravský kras 
 společné akce na rozloučenou před prázdninami
 údržba a úklid hraček

10. EVALUACE PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Evaluace práce ve školní družině a jejího ŠVP se zabývá: 
 činností družiny jako specifického školského zařízení
 prací a skladbou činností ve školní družině
 působením vychovatelky na jednotlivé žáky

Vnitřní evaluace neboli autoevaluace probíhá na úrovni:
a) individuální – každý vychovatel si neformálně průběžně hodnotí vlastní práci, hledá

nové metody, které by vedly ke kvalitnějším výsledkům
b) týmové  –  evaluaci  provádí  pracovní  kolektiv,  stanovují  společně  postup  pro  další

období nebo provádějí úpravy ŠVP
c) vedení školy – pozorováním, hospitacemi a kontrolami zjišťuje naplňování vytčených

cílů a jak družina plní své celkové poslání

Vnější evaluací rozumíme zpětnou vazbu ze získaných informací od rodičů, žáků, zřizovatele
a České školní inspekce.

11. ZÁVĚR

Školní  družina  se  snaží  vést  a  vychovávat  žáky v  otevřenosti  pro  život,  toto  poslání
provází celý vzdělávací program školy. Otevřenost pro život se má projevit jak v praktickém
uplatnění  získaných  vědomostí  a  dovedností  v životě,  tak  také  v mezilidských  vztazích.
Snažíme se také naše žáky vést k sebehodnocení a pozitivnímu vztahu k sobě samému i k
ostatním.  Do  dění  v družině  jsou  zapojeni  i  rodiče,  pravidelně  od  září  spolu  se
členy občanského  sdružení  Babyka  prožíváme  slavnosti,  svátky  a  další  akce  v ročním
koloběhu. Ceníme si této vzájemné pomoci, která přispívá ke spokojenosti naší i žáků.

Aktualizovanou verzi vydala: Mgr. Kateřina Gančarčíková, ředitelka školy

V Babicích nad Svitavou, dne 29.8.2017
Účinnost od: 1.9.2017

ŠVP ŠD byl projednán s pracovníky školy na pedagogické radě dne 29.8.2017



 PŘÍLOHA  

Přehled státních svátků a významných dnů ve školním roce

1. leden  Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu / 1993 odloučení Slovenska
27. leden  Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinu proti lidskosti
11. únor  Světový den nemocných
21. únor Mezinárodní den mateřského jazyka
18. březen Světový den „Ukliď svět“
20. březen Světový den divadla pro děti a mládež
22. březen  Světový den vody
23. březen Světový den meteorologie
28. březen  Den učitelů / J. A. Komenský
1. duben Den ptactva
2. duben Mezinárodní den dětské knihy
6. duben Světový den zdraví
18. duben Mezinárodní den památek a sídel
22. duben Den země
29. duben Mezinárodní den tance
1. květen Svátek práce
3. květen Den slunce
4. květen Den hasičů
8. květen Den vítězství / osvobození Československa a konec druhé světové války
15. květen  Mezinárodní den rodiny
25. květen Den Afriky
31. květen Den otvírání studánek
1. červen Den dětí
5. červen Světový den životního prostředí
27. červen  Světový den sdělovacích prostředků
21. září Mezinárodní den míru
22. září Evropský den bez aut
28. září Den české státnosti, sv. Václav
1. říjen  Den seniorů
1. říjen Mezinárodní den hudby
4. říjen Mezinárodní den ochrany zvířat
5. říjen Mezinárodní den učitelů
9. říjen Světový den pošty
20. říjen  Den stromů
28. říjen Den vzniku samostatného Československa
2. listopad Památka zesnulých
13. listopad Mezinárodní den nevidomých
14. listopad  Světový den bez aut
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii / sametová revoluce 1989
20. listopad  Mezinárodní nekuřácký den
3. prosinec Mezinárodní den zdravotně postižených
10. prosinec  Den lidských práv
24. prosinec Štědrý den / svátky vánoční
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