
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ, Hlinsko, Budovatelů 1229 pro 

školní rok 2022/2023 

a) dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne nejméně 3 let věku s místem trvalého pobytu  

(u cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává 

Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229, okres Chrudim (pořadí přijatých určeno 

podle věku k 31. 8. 2022 - starší dítě má přednost před mladším); 

(15 bodů) 

b) dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne nejméně 3 let věku s místem trvalého pobytu ve 

školském obvodu jiné spádové školy, která je zřízena Městem Hlinsko (pořadí 

přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2022 - starší dítě má přednost před mladším);   

(12 bodů) 

c) dítě narozené od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 s místem trvalého pobytu ve školském 

obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 

1229, okres Chrudim (pořadí přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2022 - starší dítě má 

přednost před mladším); 

(10 bodů) 

 

d) dítě narozené od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 s místem trvalého pobytu ve školském 

obvodu jiné spádové školy, která je zřízena Městem Hlinsko (pořadí přijatých určeno 

podle věku k 31. 8. 2022 - starší dítě má přednost před mladším); 

(8 bodů) 

e) dítě narozené po 1. 1. 2020 s místem trvalého pobytu ve školském obvodu mateřské 

školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229, okres 

Chrudim (pořadí přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2022 - starší dítě má přednost 

před mladším); 

(6 bodů) 



f) dítě narozené po 1. 1. 2020 s místem trvalého pobytu ve školském obvodu jiné 

spádové školy, která je zřízena Městem Hlinsko (pořadí přijatých určeno podle věku 

k 31. 8. 2022 - starší dítě má přednost před mladším); 

(5 bodů) 

 

g) dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne nejméně 3 let věku s místem trvalého pobytu mimo 

Hlinsko a v dané obci není zřízena mateřská škola (pořadí přijatých určeno podle věku 

k 31. 8. 2022 - starší dítě má přednost před mladším);  

(4 body) 

 

h) dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne nejméně 3 let věku s místem trvalého pobytu mimo 

Hlinsko a v dané obci je zřízena mateřská škola (pořadí přijatých určeno podle věku 

k 31. 8. 2022 - starší dítě má přednost před mladším);  

(3 body) 

 

i) Dítě narozené od 1. 9. do 31. 12. 2019 s trvalým pobytem mimo Hlinsko (pořadí 

přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2022 - starší dítě má přednost před mladším); 

 

(2 body) 

 

j) Dítě narozené po 1. 1. 2020 s trvalým pobytem mimo Hlinsko (pořadí přijatých určeno 

podle věku k 31. 8. 2022 - starší dítě má přednost před mladším); 

(1 bod) 

Z vážných zdravotních důvodů dítěte či zdravotního znevýhodnění zákonných zástupců může 

být rozhodnuto o přijetí dítěte bez ohledu na počet získaných bodů.  Zákonný zástupce je však 

povinen takové důvody písemně doložit (potvrzení od lékaře, doporučení SPC). V případě 

rovnosti bodů mezi všemi dětmi, které dané podmínky splňují, rozhoduje věk dítěte (starší 

dítě má přednost před mladším).   

 

V Hlinsku dne 11. 3. 2022     Ludmila Vlčková, ředitelka MŠ

             


