
MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBEREC, Klášterní 466/4, příspěvková organizace 
IČ: 72742810 

pracoviště Klášterní 466: tel.: 485110179 
pracoviště Husova 991: tel.: 485146208 
 
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Ústí n./L.,oddíl Pr,vložka 567 

email:  info@msklasterni.cz                                              
http://www.msklasterni.cz 

 
zápis do školského rejstříku: 1.1.2005  

RED IZO: 6000 79 562 

     
   

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ 
 
Pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2020, ve smyslu ustanovení § 381, odst. 2, 
písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, v platném znění.  
 
Jméno a příjmení dítěte  ……………………………………………………………… 
Datum narození   ……………………………………………………………… 
Jméno poplatníka, uplatňujícího slevu na dani  
……………………………………………………………….……………………………………………………… 
(Poplatník tímto prohlašuje, že dítě vyživované poplatníkem v rozhodném období sdílelo s poplatníkem společnou 
domácnost a navštěvovalo shora uvedenou mateřskou školu) 

 
Celková částka výdajů představující úhrn výše uhrazené úplaty za rozhodné období, ve smyslu vyhlášky č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, činí  
 
 

………………………... Kč (vyplňuje škola) 
 

datum 15.1.2021 
 
    Mateřská škola Liberec, Klášterní 466/4 p.o., zastoupená ředitelkou 

PaedDr. Kamilou Podrápskou, Ph.D. 
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