
 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě 
za kalendářní měsíc,  

ve kterém bylo uzavřeno  
výchovné zařízení (škola) či jeho část 

 
Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku  – pečující osoba viz odkaz na Žádost níže vč. údajů o MŠ.                
Je připraven jako předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021.  
Obsahuje údaje jako původní žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení (formulář 
89 628 5), přičemž umožňuje současně vykázat jednotlivé dny péče o dítě. 

Tiskopis je číslovaný. Před samotným vyplněním žádosti je třeba vybrat, zda se jedná o novou 
žádost o ošetřovné (generuje se jedinečné číslo, které je třeba si poznamenat či nejlépe celou 
žádost uložit) nebo jde o žádost navazující na žádost z předchozího měsíce v případě, kdy 
uzavření zařízení pokračuje i do dalšího měsíce (potom se vyplňuje číslo předešlé žádosti). 

Formulář se podává vždy za kalendářní měsíc, pokud v něm trvalo uzavření školského / 
dětského zařízení. 

Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů 
(případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě 
z důvodu uzavření výchovného zařízení) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do 
datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny 
místně příslušné OSSZ, kontakty naleznete na webu ČSSZ). 

Údaje o MŠ pro vyplnění oddílu A formuláře: 
 Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné 
zařízení (škola) či jeho část  
 
A. Prohlášení o uzavření zařízení (školy), které dítě navštěvuje 
Název: Mateřská škola Mnichovice, okres Praha – východ 
IČ: 70 99 24 01 
Ulice: Tyršova 
Číslo domu: 600 
Obec: Mnichovice 
PSČ: 251 64 
Stát: Česká republika 
Důvod uzavření: Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření – zákaz osobní přítomnosti dětí 
na předškolním vzdělávání v MŠ  
Prohlašuji, že výše uvedené zařízení bylo uzavřeno (částečně zavřeno) z výše uvedeného důvodu 
ve dnech od 1.3.2021 do … 

 
                 
 

 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-zz
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-zz
https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

