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CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové se nachází v blízkosti budovy 

Ministerstva obrany České republiky, v dosahu je Nádraží Bubeneč, zastávka tramvají – 

Vítězné náměstí i výstupy trasy metra A – Hradčanská a Dejvická, v okolí najdeme Divadlo 

Spejbla a Hurvínka a velikou výhodou polohy obou budov školy je i blízkost parku Stromovka. 

 

Mateřská škola Emy Destinnové městského obvodu Prahy 6 je součástí právního 

subjektu základní školy. Sídlem ředitelství a sekretariátu základní i mateřské školy je hlavní 

budova na náměstí Svobody. 

Mateřská škola má dvě pracoviště – jedno v budově Základní školy na náměstí 

Svobody, druhé v budově Základní školy v ulici Českomalínská 35. Kapacita mateřské školy je 

55 dětí rozdělených do třech tříd. Všechny třídy jsou věkově heterogenní, tj. děti od 3 do 6 (7) 

let. V hlavní budově jsou vybudovány 2 třídy, 15 dětí ve třídě, s celkovou kapacitou 30 míst. 

Každá třída se skládá z jedné místnosti rozdělené na hernu s pomůckami a hernu se stolky, 

která je určena i ke stolování dětí, kuchyňku (v jedné z kuchyněk je výtah - výdejna jídla), 

sociální zařízení dětí, šatnu dětí, sklad lehátek, sklad prádla a čisticích prostředků, šatnu pro 

personál a kancelář, sociální zařízení pro personál.  

 

V budově Českomalínská 35 vznikla jedna třída s kapacitou 25 dětí. Skládá se z jedné 

prostorné místnosti rozdělené na hernu a hernu se stolky, kde se zároveň děti stravují, sociální 

zařízení dětí, sklad lehátek, šatnu dětí, kuchyňku, zázemí pro personál, sklad čisticích 

prostředků a špinavého prádla, šatnu učitelů, šatnu nepedagogického personálu, sklad 

pomůcek, sociální zařízení pro personál.  

 

Děti se stravují v mateřské škole. V hlavní budově je jídlo expedováno výtahem ze 

školní kuchyně, která je součástí budovy. V kuchyňce je jídlo rozděleno a vydáno dětem. Do 

mateřské školy v budově Českomalínská 35 je jídlo dováženo ze školní kuchyně a tam 

rozděleno a vydáno.  

 

 

 

 

 

 

 


