
Aktuální informace OSSZ k 30.3.2020

• Tiskopisy - lze využít interaktivní na stránkách ČSSZ

- papírové - k vyzvednutí na OSSZ
- k vytištění na stránkách ČSSZ

• Škola vyplňuje část "A" tiskopisu

• Věk dítěte - 13 let - tiskopis na takové dítě lze vystavit nejpozději den před třináctými narozeninami 
dítěte, pokud dítě dosáhne 13. narozenin v průběhu péče, neztrácí rodič nárok na ošetřovné

• Bude-li o dítě pečovat jiná osoba než rodič, musí splňovat podmínku společné domácnosti s dítětem

• Do tiskopisu Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - se v případě,  že péči 
převezme např. babička v důchodu, sourozenec - student, osoba evidovaná na ÚP, apod.,  taková 
osoba neuvádí, patří tam pouze osoby, které převezmou péči, jsou nemocensky pojištěné a ošetřovné 
jim nahrazuje ušlou mzdu

• Nově schválená úprava zajistí , aby ošetřovné rodiče dostali i zpětně

• Rodiče (pečující osoby) se mohou během daného měsíce vzájemně vystřídat

• Pokud je matka na mateřské, může druhý z rodičů čerpat ošetřovné na druhé dítě, školou povinné

• Ošetřovné nelze přerušit, ale lze v průběhu podpůrčí doby pracovat, za ty dny nebude vyplaceno 
ošetřovné, ale mzda (bude uvedeno ve Výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení)

• Pokud jsou v rodině dvě děti do 13let věku, které navštěvovaly stejnou školu a tato byla dnem 
11.3.2020 uzavřena, vznikla potřeba ošetřování pro obě děti dnem 11.3.2020, lze čerpat ošetřovné 
souběžně, každým z rodičů na jiné dítě

• Z došlých materiálů také vyplývá, že ten z rodičů, který již ukončil a doklad byl odeslán na OSSZ, 
může  v  průběhu  uzavření  znovu  začít  pečovat  a  škola  mu  vystaví  druhou  žádost  (ještě  bude 
upřesněno, jak u těch, kteří předčasně odeslali na OSSZ a vlastně nepřerušili ošetřování)

• OSVČ - bude vyplacena podpora z prostředků MPO - bez rozdílu, zda si OSVČ platí dobrovolné 
nemocenské pojištění - uplatní na živnostenských úřadech (dotazy na formu a způsob uplatnění tam)

• Výše ošetřovného činí  60% redukovaného denního vyměřovacího základu a  bude vyplaceno do 
1 měsíce následujícího po dni, v němž byly doručeny řádně vyplněné podklady


