
ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY 
ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Údaje o dítěti

Jméno a příjmení dítěte Datum narození

Adresa trvalého bydliště

Žádám o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc………………… Beru na vědomí, že v 
případě, že neprokážu ve stanoveném termínu nárok na osvobození ( potvrzení o hmotné nouzi, 
vydané ÚP), k osvobození od úplaty nedojde.

Ve Frýdku-Místku dne                                                                   ……………………………………
                                                                                                              podpis zákonného zástupce
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