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INFORMACE pro zákonné zástupce a veřejnost  

o novém detašovaném pracovišti MŠ Sluníčko  
 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Název škol: Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace (dále jen MŠ) 

Lesní mateřská škola Pampeliška (dále jen LMŠ)  

Sídla: 

MŠ -  Školní 349, Želivec 251 68 Sulice  

LMŠ - Ke Kapličce č. parcelní 627/4, 627/5, 634/4, Hlubočinka 251 8 Sulice  

 

Právní forma školy: příspěvková organizace  

Ředitelka školy: Mgr. Václava Kunická 

tel.: 323 606 341, mobil: 725 459 970 

IČO: 72 086 173     

e- mail:  reditelka@msslunicko.eu              web:  www.msslunicko.eu  

Zřizovatel:   Obec Sulice 

                      Kostelecká č. p. 150, Želivec 251 68 Sulice 

                      Ing. Petr Čuřík, starosta 

                      mobil: 724 192 177 

                      e- mail: curik@obecsulice.cz  web: www.obecsulice.cz  

 
2. CHARAKTERISTIKA LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PAMPELIŠKA  

Lesní mateřská škola Pampeliška zahájí svou činnost v září 2018. Je tedy mladším 

sourozencem Sluníčka, ale jen o 7 let. LMŠ se nachází na kraji obecní části Hlubočinka, 

stranou od veškerých silnic pro motorová vozidla, na klidném a příjemném místě a v těsné 

blízkosti dětského sportoviště, které je rozděleno na malé, asfaltové s velikostí 20x40 metrů 

a větší, travnaté, na kterém již tradičně pořádá Obec Sulice velké množství kulturních 

a sportovních akcí, např. Oslavy Dne dětí a Drakiádu, nedaleko louky a krásného lesoparku, 
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který obec udržuje dle požadavků odborné poradenské firmy a obecního smíšeného lesa 

s názvy jeho částí V doubí, Sulický Vrchánov, Bukovnice a s rozlohou o několika hektarech. 

Les s velkou hustotou vysázených stromů je úžasný prostor k poznávání a objevování přírody 

a rozvíjení vztahu dětí k přírodě. Děti poznávají různé druhy stromů, zjišťují, co to znamená, 

když se řekne, že „Lesy jsou plíce planety Země“ a že „V lese prší dvakrát“, co to jsou 

vegetační patra, jak voní les a jaká zvířátka zde žijí. Proto jsme pro názvy tříd v LMŠ vybrali 

zvířátka z lesa – Veverky a Ježečci. 

Dětem se nabízí i další přírodní učebny pod širým nebem s velkým množstvím různých druhů 

ekosystémů (přírodních i umělých) - louka, strouha, potok, údolí. Nedaleko LMŠ se nachází 

velké množství lesních cestiček, některé vedou údolím Sulického potoka do Psár, do Horních 

i Dolních Jirčan, ke Štědříku, některé kolem chatové osady, kde mohou děti pozorovat 

rostlinky, keře, květiny. Když se děti vydají na delší výpravu či přírodovědnou expedici 

mohou se ocitnout u Záhořanského potoka, který jako pravostranný přítok Vltavy nabízí 

dětem přímý kontakt s některými druhy vodních živočichů.  

V docházkové vzdálenosti děti mohou pozorovat slepičky a kozičky ve venkovním areálu 

drobného zvířectva u obchodního centra ABC Sulice. Přímo naproti zase zasportovat 

s florbalovou hokejkou či badmintonovou pálkou ve Sportcentru Hlubočinka. 

Dále o LMŠ: 

Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především 

ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze 

k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou, tak praví citace 

ze zákona č. 561/2004, § 34 odst. 9. 

Lesní mateřská škola Pampeliška sídlí v katastrálním území Sulice v blízkosti lesa na 

Hlubočince. Areál LMŠ tvoří oplocený mírně svažitý pozemek rozdělený na dvě části, část 

s dřevěnými herními prvky a část přírodní zahrady, o rozloze pozemku téměř 3000 m
2
. 

LMŠ tvoří dvě třídy dětí ve věku 2
3/4

 až 4 roky a 4 až 7 let, s kapacitou 30 dětí, 15 dětí 

v každé třídě. O děti pečují tři paní učitelky LMŠ a 1 nepedagogický zaměstnanec. Názvy tříd 

jsou: 

1. TŘÍDA VEVERKY  

2. TŘÍDA JEŽEČCI 

 

Zázemí 2 tříd LMŠ tvoří obytné přívěsy, o velikosti 6, 5 x 2, 5 m2, pro každou třídu vlastní 

přívěs, který je speciálně upravený pro potřeby LMŠ. Oba obytné přívěsy jsou propojené 

terasou z přírodního materiálu a se stříškou proti dešti. Na terase mají děti k dispozici stoly 

s lavicemi, určené ke stolování, ke kreslení či vyrábění z přírodnin, v teplých měsících 
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k odpočívání. Teplo v obytných přívěsech bude zajišťováno elektrickými radiátory. Přirozené 

světlo do obytných přívěsů pouštíme okny, při nedostatku světla světly napájenými 

elektrickou energií.  

Obytné přívěsy slouží jako šatna, třída, ložnice, jídelna. V obytných přívěsech budou děti 

pobývat zejména při poledním odpočinku dětí, stolování a při nepřízni počasí. V přívěsech 

se nachází skříňky, botníky a věšáky, lavičky na přezouvání a věšáky pro učitele. Polední 

odpočinek bude probíhat na rozkládacím molitanovém sedáku. Každé dítě bude odpočívat ve 

vlastním spacím pytli. 

Další hygienické a sociální zázemí LMŠ tvoří mobilní sanitární kontejner, o velikosti 2,5 x 6 

m, který je rozdělen na dvě části, pro děti a pro zaměstnance. Děti zde využívají umyvadla 

a baterie s tekoucí vodou, splachovací WC, zaměstnanci svou toaletu, technické a provozní 

zázemí pro bezproblémový provoz LMŠ – prostor pro sušení oblečení dětí, prostor 

pro ledničku, pro myčku, pračku a sušičku. Každé dítě bude mít svůj označený látkový 

ručník. 

Stravu pro děti a zaměstnance školy zajišťuje také J + J školní jídelny. Přesnídávku 

a svačinu připravujeme vlastními silami (nákup potravin a příprava), kdy plněním spotřebního 

koše a nabídkou zdravých, čerstvých a místních potravin (dále kulturou stolování, využívání 

produktů místních farmářů) usilujeme o bronzovou plaketu v projektu Skutečně zdravá 

škola. Do zázemí skladu MŠ paní hospodářka potraviny nakoupí, paní kuchařka přesnídávky 

a svačiny vyrobí každý den z čerstvých surovin a paní hospodářka převeze do LMŠ, kde jsou 

vydány dopoledne dětem, odpolední svačina počká na děti v ledničce.  

Zahrada o velikosti téměř 3000 m2 bude dětem sloužit jako přírodní učebna.  

 

Existuje 7 dobrých důvodů, proč se učit s dětmi venku: 

 Učit se venku děti baví. 

 Zvyšuje zájem o učení. 

 Učení se venku podporuje zdraví dětí. 

 Zvedá spokojenost a náladu dětí a učitelů. 

 Zlepšuje vzdělávací výsledky. 

 Posiluje vztahy mezi dětmi a s učiteli. 

 Učit se venku je přirozené. 

 

V areálu školky mají možnost děti i pedagogové využívat k výchovně vzdělávací činnosti 

užitkové záhony pro pěstování bylinek a raných plodin, ohniště pro příležitostné vaření, 

dřevěné herní prvky a venkovní dětskou kuchyňku. 
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O školní pozemek se stará zřizovatel za příležitostné pomoci dětí, pedagogů a rodičů, 

při společných akcích a brigádách. 

Veřejná doprava je dostupná docházkovou vzdáleností cca 10 minut pěší chůzí na zastávky 

Sulice, Hlubočinka a Sulice, Hlubočinka, Obchodní centrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     V Sulicích – Želivci dne 26. 6. 2018                        Mgr. Václava Kunická, ředitelka školy 
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