Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné
zařízení (škola) či jeho část
1 / Novinkou – velmi důležitou je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku.
Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro
zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou
mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto
žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve
svém počítači.
2/ Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno
výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy
(dětského zařízení) včetně doby uzavření, údaje o zařízení, o důvodu a době jeho uzavření.
Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

3/ Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné
doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti
o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné
přiloží.
Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem
ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako
přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k
žádosti o dávku (NEMPRI).

4/ Výše ošetřovného bude činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro ty, kteří mají plný úvazek, ale
výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.

5/ Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Stejně jako
na jaře bude platit podmínka, že se nebudou moci střídat v průběhu stejného dne.
Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj zaniká
ukončením zaměstnání.
Po otevření škol bude krizové ošetřovné nadále platit pro děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu
nařízení karantény v rodině.

6/ Zaměstnavatel: Pro účely stanovení výše ošetřovného podle odstavců 1 a 2 je zaměstnavatel
povinen uvést na předepsaném tiskopisu údaj o stanovené týdenní pracovní nebo služební době
zaměstnance a při
kratší pracovní nebo služební době koeficient zkrácení pracovní doby vypočtený postupem uvedeným
v odstavci 1 větě třetí. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinnosti podle § 97

odst. 1 zákona o nemocenském pojištění.

