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Evidenční list 

I. Osobní údaje     

Údaje o dítěti: 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………...

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………….

Datum a místo narození: ………………………………………………………………………………...

Rodné číslo: ………………………………………………………………………………………………. 

Zdravotní pojišťovna: …………………………………………………………………………………….

Státní příslušnost: ……………………………………………………………………………………….. 

Údaje o matce: 

Jméno a příjmení: ……………………..………………………….……………………………………..

Adresa trvalého pobytu: …….…………………..….……….…………………………………………..

Telefon: …………………………....……..………………………………………………………………..

E-mail: ………………………...………..……….………...……………………………………………….

Údaje o otci: 

Jméno a příjmení: ……………………..………………………….……………………………………..

Adresa trvalého pobytu: …….…………………..….……….…………………………………………..

Telefon: …………………………....……..………………………………………………………………..

E-mail: ………………………...………..……….………...……………………………………………….

II. Varianta docházky

a) celotýdenní

b) 3 dny v týdnu - PO, ÚT, ST
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c) 2 dny v týdnu – ČT, PÁ   

(zakroužkujte Vámi zvolenou variantu)

III. Kontakt při náhlém onemocnění dítěte: 

Jméno a příjmení: ……………………………..……..…...….telefon: ……………………………….

IV. Vyzvedávání dítěte z Lesní mateřské školy Hlubáček: 

Dítě je vydáváno pouze rodičům nebo zákonným zástupcům, kteří jsou uvedeni v evidenčním
listě. Mimo nich jsou dítě oprávněny vyzvedávat níže uvedené osoby (totožnost bude ověřena
dle OP či jiného platného dokladu). Jiným osobám nemůže být dítě z bezpečnostních důvodů
vydáno. 

1) Jméno a příjmení, vztah k dítěti, tel. číslo: …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………..………..………………..…………….

2) Jméno a příjmení, vztah k dítěti, tel. číslo: …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………..………..………………..…………….

3) Jméno a příjmení, vztah k dítěti, tel. číslo: …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………..………..………………..…………….

4) Jméno a příjmení, vztah k dítěti, tel. číslo: …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………..………..………………..…………….

5) Jméno a příjmení, vztah k dítěti, tel. číslo: …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………..………..………………..…………….

V. Rozvedení rodiče: 

č. rozsudku: ………………………………………………………………………………………………. 

ze dne: …………………………………………………………………………………………………….

Dítě svěřeno do péče: ……….…..……………………………………………………………………..

Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době: ………………………………………………...
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VI.Prohlášení: 

Svým níže uvedeným podpisem stvrzuji, že jsem řádně a pravdivě vyplnil/a všechny údaje a
nejsem  si  vědom/a  žádných  závažnějších  omezení,  která  by  ohrozila  zdravotní  stav  či
bezpečnost dítěte během docházky. Souhlasím, aby mnou vyplněné údaje mohly být použity v
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
pro vnitřní potřebu školky. 

V Holicích dne: 

Podpisy zákonných zástupců: 

...................................................                                                 ............................................. 

matka                                                                                            otec 


