OŠETŘOVNÉ
Končí mi ošetřovné na dítě mladší 10 let z důvodu uzavřené školy či školky,
co mám dělat?
Nepanikařte! Nepotřebujete žádný papír, i nadále můžete zůstat doma, dokud
školu/školku neotevřou.
Teď vám sice chvíli nepoběží dávka ošetřovného, ale v úterý (24. 3.) se bude v
Parlamentu České republiky schvalovat zákon o prodloužení ošetřovného. Ten
zajistí, abyste ošetřovné dostali i zpětně, pak Vám bude proplacena celá doba, po
kterou jste byli doma.
Pro svůj klid zavolejte do práce, že škola/školka je stále zavřená. Zaměstnavatel
vám ze zákona musí absenci v práci omluvit.
NYNÍ, PROSÍM, NEŽÁDEJTE O OŠETŘOVNÉ, je nutné počkat na schválení
zákona, a pak Vám co nejdříve poskytneme nové informace. Sledujte naše
webové stránky.
Více informací ZDE
Ošetřovné prý bude pro děti do 13 let, můžu si už dnes požádat o ošetřovné?
Návrh zákona předpokládá, že nárok na ošetřovné se rozšíří i na péči o děti starší
10 let - nejpozději do 13. narozenin. K projednávání této změny dojde v Parlamentu
České republiky v úterý 24. 3. 2020.
NYNÍ, PROSÍM, NEŽÁDEJTE O OŠETŘOVNÉ, je nutné počkat na schválení
zákona, a pak vám co nejdříve poskytneme nové informace. Sledujte naše
webové stránky.
Informace pro školy
Zaměstnanec o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči
o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), který mu
vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Je
pravděpodobné, že formulář bude stejný i v případě, že se bude jednat o starší
dítě (mladší 13. let), tady je možné ho vydat i rodičům dítěte do 13. let.
Formulář a další informace najdete na webu ČSSZ
PROSÍME, vyčkejte s vydáním formuláře na schválení zákona, a pak Vám co
nejdříve poskytneme nové informace. Sledujte naše webové stránky.

Všechny níže uvedené informace vycházejí z aktuálního návrhu vlády, který
24. 3. projedná Poslanecká sněmovna. Do 24.3. žádáme tedy rodiče dětí ve
věku 10-13 let, aby zatím nepodávali žádost o ošetřovné, později jim bude
proplaceno zpětně.
- Kdo má nárok na ošetřovné?
Při péči o dítě mladší 13 let (dítě, které ještě nedosáhlo 13 let věku), které
nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy, školky či obdobného
zařízení (dětská skupina, školička, lesní školka apod.) náleží zaměstnanci
ošetřovné. Ošetřovné náleží zaměstnanci i v případě, že o uzavření zařízení z
důvodu epidemie rozhodne sám zřozovatel.
Při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby vzniká
také nárok na ošetřovné a to bez věkového omezení handikepované osoby.
Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno to po celou dobu, kdy budou
uzavřené školy i jiná obdobná zařízení.
V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti
sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.
- Jak si o ošetřovné zažádat?
Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné
při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení (ZDE případně na webu
ČSSZ ZDE). Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně,
neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako
omluvenka z práce.
Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné
údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a
zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický
podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.
Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě
sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým
podpisem.
Běh podpůrčí doby ošetřovného nelze přerušit a později znovu zahájit, ale je
možné se na ošetřovném vystřídat s partnerem.

