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Název programu

Motivační název

Název školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání

„Moje škola“
„Moje školka“
„Moje školní družina“
Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše,
Louny, 28. října 2173,
příspěvková organizace

Adresa, kontakty

ul. 28. října 2173, 440 01, Louny
tel. 415 652 138
3zslouny@3zslouny.cz www.3zslouny.cz

Ředitel školy

Mgr. Vlastimil Lisse

Koordinátor ŠVP

Mgr. Ludmila Adamcová Ph.D.

Právní forma
IČO

Příspěvková organizace
49123866

Zřizovatel

Město Louny
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
tel. 412 621 111

Zařazení do sítě škol
IZO

28.6.1999
600 082 865

Kapacita školy

Základní škola - IZO 049 123 866 - kapacita 650 žáků
Mateřská škola - IZO 181 039 419 - kapacita 50 žáků
Školní družina - IZO 116 600 276 - kapacita 150 žáků
Školní jídelna - IZO 102 665 940 - kapacita 600 jídel
Školní výdejna -MŠ - IZO 181 039 427 50 jídel

Název MOJE ŠKOLA není nahodilý.

Řekneme-li v praxi Moje škola , znamená to , že jsme do této školy chodili
rádi a patří k našim pěkným vzpomínkám z dětství. Chtěli bychom,
aby podobný vztah měli ke své škole i naši žáci.
Oslovení Moje škola, vyjadřuje především pozitivní vztah.
Náš ŠVP se snaží být takový, aby co nejvíce žáků , kteří se budou podle něj
vzdělávat , mohlo v budoucnu s hrdostí tvrdit o nás, to byla Moje škola.
Chceme, aby pro naše žáky neznamenalo slovo škola pouze vzdělávací
instituci, ale především prostředí , kde si každý najde své přátele , místo
v kolektivu, kde se bude cítit bezpečně, kde najde vždy pomoc a porozumění,
kde zažije nejen úspěchy, ale naučí se vyrovnávat i se svými nezdary.

Chceme být tak školou otevřenou pro každého – pro všechny, kteří o to mají
zájem.

Název MOJE ŠKOLKA není nahodilý.
Řekneme-li Moje školka , znamená to , že jsme do této školky chodili
rádi a patří k našim pěkným vzpomínkám . Našli jsme si tady nové kamarády,
svoji paní učitelku, prožili jsme zde spoustu radostných a veselých chvilek,
z malých chlapců a děvčátek se stali šikovní předškoláci.
Chtěli bychom, aby podobný vztah měli ke své školce i naši předškoláci.
Oslovení Moje školka, vyjadřuje především pozitivní vztah - dětí, rodičů,
učitelů.
Je místem, kde se budou cítit bezpečně, kde najdou vždy pomoc a porozumění,
kde zažijí nejen úspěchy, ale naučí se vyrovnávat i se svými nezdary.

Chceme být také školkou otevřenou pro každého – pro všechny,
kteří o to mají zájem.

