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Jak na ošet ovné z

d vodu unav

ení škal od 14-

1CI"

2S2S

S ohledem na plánované uzav ení prvních stupňti základních škol v GR

dne

14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošet ovné z dtjvodu uzav ení

ško!y. Zákon, kten by umožnil zaměstnancr]m čerpat ošet ovné za dny péče
jednotliq ch kalendá ních měsících, bude v p íštímt dnu proiednávat Poslanecká

v

sněmovna.

V rámci mimo ádnlich opat ení vyhlášen ch vládou dojde 14, íjna k uzav ení škol, mnoha
rodič m, kte í z tohoto dťrvodu budou nuceni z stat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na
ošet ovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližšíchdnech projednán návrh na tzv.
krizové ošet ovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péčio dítě st ídat bez omezení,
obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců.Úprava počítás ošet ovn m ve v ši 60 %
denního vymě ovacího základu, které má blit současně v minimální\^}iši 400 Kč za den,
a to po celou dobu platnosti mimo ádn ch opat ení.
Kromě rodičtj dětímladších10let budou mít nárok na ošet ovné také lidé pečujícío osoby
již od stupně l, závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší10 let závislé na péčijiné
osoby využívajícíslužby denních, tlidenních stacioná ů a obdobn ch zaiízení.Dle nové
ripravy budou moci o ošet ovné opět žádat itzv. dohodá i.

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?
Rodiče, kte í budou muset zťrstat doma se sv mi dětmi, musí v prvé adě standardně
informovat zaměstnavatele, nap . telefonicky, e-mailem apod., o vzniku prekážky v práci
na straně zaměstnance, kterou je pot eba péčeo dítě z dťtvodu uzav ení škol a obdobn ch
zaYízení, Vzhledem k p ipravované změně zákona nebude pot eba žádat o potvrzení
o uzav ení školy nebo v chovnéh o za ízenívydané a dokládat jej.
Pro uplatněnínároku na ošet ovné budóu rodiče po ukončeníkalendá ního měsíce (pop .
po ukončenípéčev prťrběhu měsíce) p edávat svému zaměstnavateli Žádost o ošet ovné
z důvodu uzav ení školského za ízení,Česká správa sociálního zabezpečení p ipravuje
novli, jednoduššíformulá žádosti, kten bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavení školy (dětského zaízení) včetně doby uzavení bude součástí
žádosti, kterou bude vyplňovat samotnli zaměstnanec. Na stejném formulá i pak vyplní
dny, ve kteryich pečoval o dítě, Takto vyplněnou žádost p edá svému zaměstnavateli, kteq
doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté p evede žádost o ošet ovné do elektronické
podoby a zašle p íslušnéokresnísprávě sociálního zabezpečení,
Stejně jako v jarních měsících se bude ošet ovné zpracovávat a vyplácet za uplynul
p edchozí kalendá ní měsíc,
Tiskové oddělení MPSV

