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Žádost o ošetřovné při péčio dítě do 10 let
z důvodu uzavření školského/dětského
zařízeni (školy)

Evidenční štítek

čssz

A. Potvrzen í o uzavřen í školskéh o/ dětskéh o zařízení (ško ly)
Správa Školského(zvláŠtníhodětského) zaYízení, jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož péčidítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem:
Datum narození
L

\t

potvrzuje, žezařbení (škola) bylo uzavřeno
zar|zenl
7.mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, přísp. org

12.3,2020

do odvolání

z narlzenl olganu
Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem
Mimořádné opatření v souvisloďi epidemie COVID-19

Dne
Razítko zařízení (školy) a podpis

S. Žádost o ošetřovné (vyp|ní žadatel o dávku)
Přfimení a jméno zaměstnance:
Rodné číslo;1)
Eydliště (přesná adresa):

n

Rodinný stav:

!

mám

-

n

Žrji

- D

nežiji s druhem / registrovaným parŤnerern,2)

nemám v péčidíliě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.z)

Žádám o ošetřovné z důvodu péčeo dítě
které se mnou ve společné domácnosti

D

!
Na oŠetřovanédítě n

žilezl
nežíje2) a

jď)

je mým/mou (syn, dcera)

- [

není2) jiné fyzické osobě poslrytována peněžitá pomoc v mateřství nebo má nárok na rodíčovslqi příspěvek

O výše uvedené díl.Ě jsem osobně pečoval/a ve dnech

ProhlaŠuji, Že výŠeuvedené Údaje jsou pravdivé, že nárok na ošetřovné za tuto dobu neuplatňuje jiný oprávněný a jsem si vědom(a), že jsem
povinen(a) oznámit a prokázat vŠechny skuteČnosti rozhodné pro nárok na tuto dávku, její rnýši a

4íplatu,

Ošetřovné žádám vyplatit následujícím způsobeml

I

poukázáním na můj účetč.2)

/kód banky

dalšíúdaje (viz Upozorněni)

I

poštovní poukázkou na adresuz)

Péčio dítě v průběhu potřeby ošetPóvani pióorái7as)
Přffmení a jméno:
Rodné číslo;
Bydliště:
Název a adresa zaměstnavatele;

Dne
Podpis zaměďnance, žadatele

]]

rVenÉli přiděleno rodné ďslo,

''3) Hodící se označte x

wede se evidenčníčíslopojištěnce nebo datum narození

Vyplní žadatet v případě. že předal pďi o dftě dalšíoprávněné osobě

čssz - as ozs s

áznamy

za

městnavatel

e :

Zaměstnanec opět nastoupil do zaměstnání dne:

zaměstnanec píacoval v průběhu ošetřování ve dnech (vyplní se jen, pokud spadá do podpůrčídoby);
Název a adresa zaměstnavatele:

zaměstnanec odpracoval v průběhu podpůrčídoby všechny plánované

směny:

ano tr

- ne

il

2)

Razítko a podpís zaměstnavatele

Poučení
Žii_Ol..!

q ošeťovnépq!ávají zaměstnanci u wého zaměstnavatele, kte4í žádost po doplnění údajůpředá spolu s podklady pro
4íplatu dávky

příslušnéokesní správě sociálního zabezpečení.

Domácnost tvoří fyzické osoby, Keré spolu trvale žijía společně uhrazují náklady na

wé poťeby.

Tento dÍl Žádosti se vYPlňuje jen,v,případě, že se v peči o díG vystřídaly postupně dvě oprávněné osoby (např. nejprve pečovala
matka a po té
VY$ř_idj{í v peči. je možnéjen je$bu. Do'bá, po'lčerou je možno poil§,to;ut futo dávku, se ťmto vystřúním
ti"_:.::J, |":ii "j9!_1Ť):
neProdluŽuje, Cást B tohoto dílu Žádosti vyplňuje osoba, kerá převzala peči o dírě (§. pe-čovala jako druňá v pořadí).

Upozornění
o§eliovné

se. poukazuje na ÚČet přfemce.oáut v
peněŽního ústavu v Českérepublice, tJvedte tež specificlcý symbol, je-li k Vašemu čísluúčtu
9
Pňdělen, Na Žádost PojiŠtěnce se ošetřovnévyplácí v hotovosti prostředniďvím držitele poštovní licencq u, poťtúip"Úrá.t r, Ú pripiae
dávkY v hotovosti poŠtwnípoukaz!9u hradí náklady za doručeňípříjemce dávky. Na zák|adě žáoo* pÓ:iÉiánce se ošeťovné
"1ptuty
ryptáií bó ciziny
;en
ry ÚČel PojiŠtěnce u banky v cizině. Náklady teto wp|?tv hradí přfi-emce dávký. v tomto případě;e'tréua uvrlst čísloúčtuve Ňáru iĚRru, nážuu
ÚČtu přfiemce, název, adresu a stát banky v cjzině, Id kod banky a typ Id bankY (např. BIc'§ÚfiFI Ř06;.
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W

Žádost o ošetřovné při péčio dítě do 10 let z důvodu
uzavření školskéholdětskéhozařízení (školy)

Evidenční štítek

cssZ

Tento díl žádosti slouží pro uplatnění nároku v případě převzetí péčeo dítě jiným opravněným

A. Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení(školy)
Správa Školského(zvláŠtníhodětského) zaYÍzení, jiného obdobn éha zařízení pro děti, v jehož péčidíĚ jinak je, nebo škola, jejímž je žákem
narozenl
potvrzuje, že zařízení (škola) bylo uzavřeno
Název
7,mateřská škola Plzeň, Kralovícká 35, přísp. org
od

I2.3,2020

do odvolání

z nařízení orgánu
Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem
Mimořádné opatření v souvislosti epidemie COVID-19

Dne
Razítko zaYízení (školy) a podpis

g, Žádost o ošetřovné (vyplní žadatel o dávku)
Příjmení a jméno zaměstnance;
Rodné číslo;1)
Bydliště (přesná adresa):

n

Rodinný stav:

f]

mám

-

!

ž,ji

- P

nežiji s druhem / regisřovaným partnerem,Z)

nemám v péčidítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku,2)

Žáaám a ošeťovnéz důvodu peče o dítě
které se mnou ve společné domácnosti

D ž69zl
E nežijez) a je mým/mou (syn, dcera)
Na ošetřované dítě n je2) - ! neníz) jiné fyzické osobě

postrytována peněžitá pomoc v mateřství nebo má nárok na rodičovslcl příspěvek

jsem převzal/a péčo výše uvedené

Dne

díř, o které dosud

pečoval/a
od

do

pří:meňiá jménó, ióané riisio
zaměstnavatel
Tato osoba s předáním péčesouhlasí, což stvrzuje svým podpisem

Datum a podpis předávající osoby
O rniše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a ve dnech
ProhlaŠuji, že výŠeuvedené údaje jsou pravdivé, že nárok na ošeťovnéza tuto dobu neuplatňuje jiný oprávněný a j§em si vědom(a), že jsem
povinen(a) oznámit a prokázat vŠechny skuteČnosti rozhodné pro nárok na tuto dávku, její výši a výplatu.
Ošetřovné žádám wplatit následujícím způsobem:

!

I

č.2)

poukázáním na můj účet

/kód banky

další údaje (viz Upozornění)
poštovní poukázkou na adresuz)

Dne
Podpis zaměstnance, žadatele
1] ruení-li příděleno rodné číslo,uvede se evidenční číslopojištěnce nebo datum narození
2)
Hodí.íi. označte x

čssz _ sg ozs s

Záznamy

za

městnavatele:

Zaměstnanec opět nastoupil do zaměstnání dne:
Zaměstnanec pracwal v průběhu ďseřování ve dnech (vyplní se jen, pokud spadá do podpůrčídoby)l
Název a adresa zaměstnavatele:

Zaměstnanec odpracoval v průběhu podpůrčídoby všechny p|ánované

směny:

ano n

ne

!2)

Razítko a podpis zaměstnavatele

Pouěení
Ž49os.1

9 oŠetřovnépo_dávaji zaměstnanci u wého zaměstnavatele, Ker.ý žádost po doplnění údajůpředá spolu s podklady pro rniplatu dávky

příslušnéokresní správě sociálního zabezpečení,

Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale ž'rjía společně uhrazují náklady na wé potřeby,

Upozornění
OŠetřovné se poukazuje na účetpříjemce dávky u peněžníhoústavu v Českérepublice, Uvedte téžspecificlaý symbol, je-li k Vašemu čísluúčtu
pňdělen. Na Žádost pojiŠtěnce se ošďřovné vyplácí v hotovosti prosťednictvím držítelepoštovní licence,
§. poštovní poukázkou. V případě vYplaty
dávky v hotovosti poŠtovnípoukázkou hradí náklady za doručenípňjemce dávla7. Na základě žáclosti pojištěnce se ošeďovné vyplácí do ciziný jen
ry ÚČet pojiŠtěnce u banky v cizině. Náklady této výplaty hradí přfemce dávlcy. V tomto případě je třeba uvest čísloúčtuve tvaru IBAN, název
ÚČtu přÚemce, název, adresu a stát banhr v cizině, Id kód banky a typ Id banlry (např. BIc SWIFT kód),
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