
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení rodiče, vážení občané, 

představujeme Vám naši svazkovou školu, která vznikla 1. ledna 2008 
a jejímž zřizovatelem je Svazek obcí údolí Desné (SOÚD). Základní škola 
a Mateřská škola Údolí Desné se skládá ze tří mateřských školek – MŠ 
Beruška, MŠ Skleněnka, MŠ Sluníčko, tří základních škol – ZŠ v Petrově 
nad Desnou, ZŠ v Rapotíně, ZŠ v Sobotíně a dvou školních jídelen. Historie 
většiny zařízení sahá do počátku minulého století. Vzdělávání v našem 
regionu je tedy postaveno na pevných základech s dlouholetou tradicí 
a kvalitním kvalifi kovaném pedagogickém sboru.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje dle školního vzdělávacího programu 
„Rok v mateřské škole“ a v základních školách dle ŠVP „Tvořivá škola pro 
život“.

Našim žákům nabízíme moderní a zajímavou výuku. S anglickým jazykem 
se setkávají děti již v mateřských školkách a intenzivně pokračují ve výuce 
od prvního ročníku za účasti rodilého mluvčího. Informatice se věnujeme 
od třetího ročníku. Kvalitní výuce napomáhají plně vybavené odborné 
učebny zřízené v rámci projektů vyhlášených Evropskou Unií. Na druhém 
stupni nabízíme také možnost vzdělávání se ve třídách s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy (zaměřenou na míčové sporty) a širokou škálu volitelných 
předmětů. V době mimo vyučování mohou děti aktivně trávit svůj volný čas 
ve školních družinách, či školním klubu.

Ve školním roce 2009/2010 jsme adoptovali devítiletou haitskou holčičku 
Youviku Décius. Na její vzdělávání přispíváme každoročně částkou 6500 Kč, 
kterou hradíme ze sběru odpadových surovin a z výnosu školního plesu.

Při škole pracuje občanské sdružení rodičů a přátel školy - SRÚD, které 
pomáhá škole organizovat zábavné a sportovní akce pro žáky i dospělé. 
Svou činností propaguje naši organizaci a zapojuje rodičovskou veřejnost 
do života školy.

Všechny důležité informace o škole jsou zachyceny na webových stránkách, 
vždy s bohatou fotodokumentací. Pokud se chcete dovědět o naší škole více, 
otevřete si webové stránky školy www.skolydesna.cz



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

3.    
Naše škola je prost edí, ve kterém 
vyžadujeme vzájemnou slušnost, 

vst ícnost, d v ru a podporu.

5. 
 Realizujeme program, který je 

zam en na prevenci negativních 
vliv  spole nosti -   kriminality a 

drogové závislosti.

7.  
 S výukou anglického 
jazyka za ínáme již 

v mate ské škole. 

10.
Nabízíme d tem 

široký výb r 
zájmových kroužk . 

9.  
Podporujeme další vzd lávání 

u itel . 

8.  
Integrujeme – napravujeme 

poruchy u ení, nikoho 
neizolujeme, u íme d ti 

toleranci.

6. 
 Po ádáme besedy, 
kulturn  vzd lávací 
programy a r zné 

sportovní akce.

4.  
Chceme mít z našich žák   

správn  uvažující osobnosti a 
platné ob any této zem .

2. 
 Chceme porozum t 

individuálním pot ebám 
žáka a dále je rozvíjet. 

1.

Jsme škola s moderními 
metodami výuky a globální 

výchovou. 



V roce 2010 byla dokončena 
rekonstrukce školy, kdy na místě 
původní školy vyrostl moderní 

komplex budov. V současné době 
vyučujeme v 1. - 5. ročníku. 

Kvalita základního vzdělávání 
v naší škole je podporována velmi 

dobrými materiálními 
podmínkami.

  Co je pro nás charakteristické?
-  kvalitní spolupráce s ostatními školami naší

svazkové školy
- kvalifi kovaný, stabilní pedagogický sbor
-  příjemné a přátelské prostředí pro výchovu 

a vzdělávání
-  vyučování v moderních odborných učebnách

(jazykové, přírodovědné, výtvarné, počítačové)
- využívání moderních a tvůrčích metod
- práce na interaktivních tabulích
- nadstandardní podmínky
- začátek vyučování v 8:15h 
- účast v soutěžích
- relaxační  přestávka s pobytem na školní zahradě
- diferenciace učiva dle schopností a nadání žáků
-  logopedická péče, individuální přístup k integrovaným 

žákům
- velké množství volnočasových aktivit

VÝHODY NAŠÍ
ŠKOLY

nové atletické
hřiště

velká tělocvična
s lezeckou stěnou

a posilovnou

výuka anglického
jazyka od 1. třídy

lyžařský pobyt na
horách za fi nančního 
přispění zřizovatele

bazén
a výuka plavání



 

 

Sobotínská škola vychovává  
a  připravuje do života  již 

deváté desetiletí.

  Nabízíme:
-  přátelské, milé a útulné rodinné prostředí 

v budově po celkové rekonstrukci
-  kvalitní, moderní a zajímavou výuku na 

prvním stupni 
- individuální přístup k dětem 
-  výuku anglického jazyka od 1. ročníku
- výuku informatiky od 3. ročníku
-  kvalifi kovaný, stabilní a empatický pedagogic-

ký sbor, který poskytuje dětem 
pevnou oporu

- hezky upravené třídy, v nichž  se naši žáci cítí skvěle
- pravidelnou prezentaci zvládnutých dovedností na veřejnosti
- po celý školní rok pestré kulturní a společenské aktivity
- projektové vyučování  a metodu ZAČÍT SPOLU
- pravidelné plavecké a lyžařské výcviky
- nově otevřenou školní družinu
- širokou nabídku kroužků

Umístěna je v nádherném 
prostředí  podhůří Jeseníků.

VĚŘÍME, ŽE POZITIVNÍ KLIMA NEJLÉPE NAVODÍ KVALITNÍ VÝUKU 
A V SOULADU S VLIVEM RODINY I OKOLÍ PODPOŘÍ HARMONICKÝ RŮST

           CELÉ OSOBNOSTI MLADÉHO ČLOVĚKA.

Pro klidný a příznivý 
rozvoj našich dětí 
uplatňujeme prvky 

zooterapie ve školním 
zvěřinci.

VÝHODY NAŠÍ
ŠKOLY

aktivní a provázaná 
spolupráce s ostatními 

pracovišti

velká tělocvična

rozlehlá
a upravená zahrada

moderní
počítačová učebna



 

Naše škola leží v malebném 
údolí řeky Desné v podhůří 
Jeseníků. Budova prvního 

stupně je obklopena velkou 
zahradou, kterou využíváme 

k relaxačním přestávkám a při 
volnočasových aktivitách.

  Charakteristika školy:
- příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání
- kvalitní a kvalifi kovaný pedagogický sbor
- spolupráce s ostatními školami a školkami naší svazkové školy
- důraz na kamarádské vztahy
- klidné okolí školy a blízká autobusová zastávka
-  nižší počet žáků ve třídách – proces výuky se tak blíží individuálnímu vzdělávání
-  školní klub i družina funguje v ranních i odpoledních hodinách po celý týden
- velký výběr zájmových kroužků
- výuka anglického jazyka již od 1. třídy 
- individuální přístup k integrovaným žákům s pravidelnou reedukací

velký výběr zájmo-
vých kroužků

rodinná 
atmosféra

lyžařský výcvik
 za fi nančního

přispění zřizovatele



  Charakteristika školy:
- příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání
- kvalitní a kvalifi kovaný pedagogický sbor
- spolupráce s ostatními školami a školkami naší svazkové školy
- velký výběr volitelných předmětů a zájmových kroužků
- školní klub funguje v ranních i odpoledních hodinách po celý týden
- vyučování v moderních odborných učebnách (jazyková, počítačová)
- výuka anglického jazyka již od 1. třídy a možnost výběru z dalších jazyků
- rozšířená výuka TV od 6. třídy
- individuální přístup k integrovaným žákům s pravidelnou reedukací
- diferenciace učiva dle schopností a nadání žáků
- účast na olympiádách a soutěžích

Naše škola leží v malebném 
údolí řeky Desné v podhůří 

Jeseníků. Je obklopena krásnou 
přírodou, kterou využíváme při 
vycházkách do okolí. Velkou 

předností naší školy je rodinná 
atmosféra.

anglický lektor 
ve výuce

dvě nové, 
plně vybavené

počítačové učebny

jezdíme na
výlety a exkurze



 

 

Projekt „Moje kniha“ se zrodil na naší svazkové 
škole před pěti lety. 

Spolupracujeme s Městskou knihovnou v Šum-
perku. 

Postupně se zapojily školy z okolí, okresu i kra-
je, dokonce družební školy v Polsku a na Slo-
vensku. 

Cílem bylo přitáhnout žáky k četbě, poskytnout 
jim možnost realizovat se nejen literárně, ale 
i výtvarně a umožnit jim prožít si svých „pět 
minut slávy“. 

Za projekt jsme obdrželi v celostátní soutěži 
výtvarných projektů – Výstava nejen ve škole 
2009/10 – čestné uznání Karlovy univerzity.

-  Školní projekt Free-Cool-In, aneb „Frikulín“ vznikl 
na naší škole v roce 2010 s cílem efektivní a dlou-
hodobé prevence rizikového chování napříč všemi 
vyučovanými předměty a ročníky naší školy.

-  Zaměřujeme se především na smysluplné vyplnění 
volného času dětí, nabízíme širokou škálu volnočasových aktivit formou zájmových 
kroužků. 

-  Snažíme se zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou, žákem a rodiči – ve spo-
lupráci se sdružením SRÚD připravujeme volnočasové aktivity pro učitele, rodiče 
a žáky.

-  Spolupracujeme v této oblasti s odborníky jako Policie ČR, Pedagogicko-psycholo-
gická poradna Šumperk, Městský úřad Šumperk, Poradna pro ženy a dívky, Pontis 
Šumperk, Poradna zdraví a jiné.



   Plavecký kurz organizujeme pro žáky 2. a 3. tříd 
ZŠ a MŠ Údolí Desné. 

- formou her a cvičení ve vodě
- plavecké způsoby – kraul, prsa a znak
-  součástí výuky je potápění, lovení předmětů ze dna, 

skoky do vody
-  tříměsíční snažení dětí je vždy ohodnoceno a oceněno 

diplomem

   Týdenní lyžařský kurz se koná každoročně pro 
žáky mateřských škol, prvního a druhého stupně 
škol základních. 

-  kategorie rozlišujeme podle schopností žáků
- výběr výuky na lyžích nebo snowboardu
- skupiny vedeny zkušenými instruktory
-  závěrečné lyžařské závody prokazují získané dovednosti

   Slavnostní školní ples je již každoroční tradicí naší svazkové školy. 
- příjemná hudba k tanci i poslechu
- bohatá tombola
-  vrcholem plesu je předtančení žáků devátých tříd – slavnostní polonéza a jiné tance
   Další pravidelné akce svazkové školy:
- Slavnostní pasování prvňáčků 
- Besídky – vánoční a ke Dni matek
- Spaní ve škole 
- Naše škola má talent
- Škola čte knihu 
- Evropský den jazyků 
- Pozorování noční oblohy
- Školní ples
- Projekt Moje kniha
- Preventivní program – Free-Cool-In
- Fotbalové a fl orbalové turnaje
- Školní atletická olympiáda
- Školní výlety a exkurze
- Volejbalový turnaj pro rodiče

 

 



Ve všech našich zařízeních :
- pobýváme v příjemném  moderním  prostředí školky a zahrady
-  pracujeme v programu „Začít spolu“, který klade důraz na individualitu 

dítěte
- vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a  odolnosti vůči stresům
- rodičům nabízíme pro jejich děti adaptační program
-  účastníme se velkého množství vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí
- rozvíjíme talentované děti
- umožňujeme seberealizaci dětí v mnoha zájmových kroužcích
- předškoláci se seznamují se základy angličtiny
- realizujeme logopedickou péči
-  nabízíme nadstandardní aktivity - kurz bruslení, lyžování, 

plavání, pobyt v solné  jeskyni

Od 1. 1. 2008 se mateřské školy staly 
součástí svazkové školy ZŠ a MŠ Údolí 
Desné. 
Provoz sedmitřídní mateřské školy je 
zajišťován na pracovištích v Rapotíně 
(MŠ Skleněnka) a v Petrově nad Desnou 
(MŠ Sluníčko a MŠ Beruška). Posky-
tujeme předškolní vzdělávání  dětí ve 
věku 2,5 - 7 let. 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
se nachází v areálu rapotínského 

sídlišt . Disponuje t emi 
smíšenými odd leními  

s kapacitou 75 d tí. 
 

jsme tu pro děti od 
šesti do šestnácti 

hodin



 
prošla v roce 2009 

rozsáhlou rekonstrukcí a 
nyní je moderním 

objektem se dv ma t ídami 
a kapacitou 50 d tí. 

je umíst na poblíž 
sobotínského nádraží. 

Celodenní provoz školky  
se realizuje ve dvou t ídách 

v dob  od 6 do 16 hodin. 
 

 

Náš provoz je
6.15 - 16.00 h.

Můžeme umístit
až 55 dětí.



ZŠ Rapotí n
Sekretariát       583 550 130
Ředitelna          583 550 131
Zástupce řed.   583 550 132
Sborovna          583 550 133
Ekonom            583 550 138

ZŠ Petrov
Zástupce řed.    583 550 292
Sborovna           583 550 293
Vých. poradce   583 550 294
Výdejna jídla     583 550 297

ZŠ Sobotí n
Sborovna           583 550 181
Družina              583 550 182

MŠ Skleněnka
Kancelář             583 550 137
Třídy                   583 550 136

MŠ Sluníčko
Třídy                   583 550 185

MŠ Beruška
Ředitelna           583 550 189
Třídy                    583 550 188

Školní jídelna Rapotí n
Kancelář            583 550 139

Školní jídelna Sobotí n
Kancelář            583 550 180

Mapa pracovišť

e-mail:
reditelka@skolydesna.cz
sekretariat@skolydesna.cz,
1.stupeň Rapotí n: navrati lova@skolydesna.cz
1.stupeň Sobotí n: chlandova@skolydesna.cz
2.stupeň Petrov: koktava@skolydesna.cz


