Svazková škola – Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné
Představujeme Vám svazkovou školu s názvem „Základní škola a Mateřská škola Údolí
Desné“. Jejími součástmi jsou dvě neúplné základní školy s prvním stupněm v obcích Rapotín
a Sobotín, plně organizovaná základní škola v Petrově nad Desnou, tři mateřské školy z těchto
jmenovaných obcí a dvě školní jídelny. Svazková škola, s právní formou školská právnická
osoba, vznikla jako druhá tohoto typu v naší republice dne 1.1.2008.
Myšlenka svazkového školství byla podnícena jednak snahou reorganizace školství v
části mikroregionu údolí Desné, ale také potřebou vyřešit problémy na jednotlivých školách
na území obcí Rapotín, Petrov a Sobotín. Obce zapojené do svazkové školy vytvořily také
společný školský obvod. Přímým řízením školy je pověřena tzv. “Kvalifikovaná valná
hromada“ Svazku obcí Údolí Desné, v jejímž čele stojí předseda SOÚD.
Základní školu a Mateřskou školu Údolí Desné navštěvují kromě žáků obcí – Rapotín, Petrov
nad Desnou, Sobotín, Rejchartice, Rudoltice a Vernířovice, také žáci z Vikýřovic, Velkých
Losin a Šumperka.
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Škola se dělí na organizační útvary, jimiž jsou základní škola, mateřská škola
a ekonomicko-správní útvar. V rámci těchto útvarů je škola dále členěna na jednotlivá
pracoviště. Mateřské školy jsou řízeny vedoucími učitelkami MŠ. V jejich čele je zástupkyně
pro MŠ. Základní školy řídí vedoucí učitelky ZŠ, jejichž činnost a činnost vedoucí učitelky
MŠ koordinuje zástupkyně pro výchovně-vzdělávací proces. Pedagogický sbor svazkové
školy tvoří asi 45 zaměstnanců. Část materiálně technickou má na starosti správce budov a
majetku a práci ve školní jídelně organizují vedoucí ŠJ. Ekonomický úsek vede ekonomka
školy. V čele svazkové školy je ředitelka školy, která je statutárním orgánem. Řídí ostatní
vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých útvarů.
Svazkovou školu tedy tvoří pracoviště tří mateřských školek se sedmi odděleními.
Největší MŠ Skleněnka je v Rapotíně, zde jsou tři oddělení, v MŠ Beruška a v MŠ Sluníčko
v Petrově jsou oddělení dvě. Základní školství ve svazkové škole je tvořeno 13 třídami na
prvním stupni a osmi třídami na druhém. Výuka probíhá dle ŠVP „Tvořivá škola pro život“,
Žáci jsou vyučováni anglickému jazyku a jako druhému jazyku se učí němčině či ruštině.
Škola se zapojila do projektů vyhlášených Evropskou Unií a získala prostředky k rozšíření
počítačového vybavení na jednotlivých školách a zvýšila tak svou nabídku vzdělávání.
Při škole pracuje občanské sdružení rodičů a přátel školy. SRÚD pomáhá škole organizovat
zábavné a sportovní akce pro žáky. Svou činností pomáhá k propagaci naší organizace a
užšímu zapojení rodičovské veřejnosti do života školy.
Všechny důležité i méně důležité činnosti všech odloučených pracovišť zachyceny na
webových stránkách školy, vždy s bohatou fotodokumentací. Pokud se chcete dovědět více o
naší škole, otevřete si webové stránky školy www.skolydesna.cz
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