
Rámcový popis personálního zajištění provozu školní družiny při zvýšení 
kapacity z 30 žáků na 41: 

Pro zajištění kvalitního provozu školní družiny a individuálního přístupu ke každému 
dítěti budou ve školní družině působit při plné kapacitě 41 žáků tří pedagogové volného 
času, zaměstnaný na zkrácený úvazek. Pedagogové volného času budou kvalifikovaní 
v souladu se zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Oproti 
současnému stavu bude potřeba navýšit personál o dva pedagogy volného času. 

Popis majetkového zajištění školní družiny při zvýšení kapacity z 30 žáků na 41: 

  
Školní družina je součástí ZŠ Montessori Kyjov a  sídlí ve stejných pronajatých  
prostorách jako základní škola. Jedná se o budovu základní školy J. A. Komeského na 
adrese Újezd 990 v Kyjově.  

Pro školní družinu je využívána stejná učebna, která slouží k denní výuce. Při navýšení 
kapacity žáků na 41, se tak bude k provozu školní družiny také využívat další učebna. 
V případě, že se provoz školní družiny a výuky kříží, je k dispozici tělocvična, kterou má 
škole v pronájmu. Během příznivého počasí trávíme čas na čerstvém vzduchu 
v okolních parcích nebo na stadioně v blízkosti školy. Pro volnočasové aktivity jsou 
k dispozici veškeré montessori pomůcky a děti v případě vlastního zájmu, mají  
možnost dále rozvíjet své vědomosti a poznatky nabyté během vyučování. Například 
procvičováním učiva na jednotlivých pomůckách nebo formou pokračování v projektech 
a výzkumech, na kterých ve výuce pracovaly. 

Pro odpočinek a relaxaci jsou v místnosti třídy vyhrazena místa pro klidové aktivity jako 
např. čtenářský koutek, relaxační koutek, místo na protažení a cvičení jógy. Pro 
pohybové aktivity v tělocvičně nebo mimo školní budovu je možnost využití švihadel, 
gymnastických obručí, míčů apod. 

Místnost pro školní družinu  je zařízena dětským nábytkem, jednotlivé stolky i židle jsou 
výškově nastavitelné, aby odpovídaly velikosti jednotlivých dětí. Stolky jsou sestaveny 
pro práci jednotlivce, dvojic i skupin žáků. Každé dítě má vyhrazený prostor, aby si mělo 
kam ukládat své osobní věci. Pomůcky a aktivity jsou přehledně uspořádány v policích 
dle principů Montessori vzdělávání, tak, aby byly dostupné všem žákům. Jsou 
přehledně uskupeny podle oblastí vzdělávání.  

Všechny vnitřní prostory školy a školní družiny  splňují bezpečnostní, hygienické a 
technické požadavky dle platných předpisů. 

Ředitel školy prostřednictvím vychovatelů, vnitřních pravidel školy a školní družiny 
zabezpečuje bezpečný pobyt žáků ve školní družině i mimo ni. 



Financování činnosti školní družiny při zvýšení kapacity z 30 žáků na 41: 

Provoz školní družiny je financován prostřednictvím úplat za výchovně - vzdělávací 
služby. Dále pak i pomocí prostředků ze státního rozpočtu a případně dotacemi.  

Materiální vybavení nové učebny bude financováno vlastními zdroji z rezervního fondu. 

  


