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Žádost o ošetřovné při péči
o dítě do 10 tet z důvodu uzavření

školského/dětského zařízení (škoty)

A. Potvrzení o uzavření škotského/dětského zařizeni (škoty)
Správa školského (zv|áštního dětského) zaiizeni, jiného obdobného zařízení pro děti, v jehoŽ péčí dítě

příjmení a jméno dítéte (Žáka), rodné čísLo1)

. MČPŘha lo

jinak je' nebo škota,

nazev ořganu

Razítko zařízení (škoty) a podpis

tr zilez)

rod'inný poměr (syn' dcera)

na ošetřované dítě n je2) _ [ neníz) jiné íyzické osobě poskytována peněŽitá pomoc V mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek

Prohtašuji' že výše uvedené údaje jsou pravdívé. Že nárok na ošetřovné za tuto dobu neuptatňuje jiný oprávněný a jsem si vědom(a), že
jsem povínen(a) oznámit a prokázat všechny skutečnosti rozhodné pro nárok na tuto dávku, její výši a výptatu'

0šetřovné Žádám vyptatit nástedujícím způsobem:

Datum a podpis zaměstnance, žadate[e

7873635380
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Žádost o ošetřovné při péči
o dítě do 10 tet z důvoáu rizavření

škotského/dětského zaÍizeni (škoty)
Iento dí[ žádosti slouží pro upLatnění nároku v případě převzetí péče o dítějiným oprávněným

A. Potvrzení o uzavřenÍ škotského/dětského zaíízeni (škoty)
Správa školského (zvtáštního dětského) zaiizeni, jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož péči dítě jinak je, nebo ško[a'

příjmení a jméno dítěte (Žáka), rodné čísl'o1)
potvrzuje, že zařizeni (škoLa) byto uzavřeno od ..''............1.7-:?,?.0.?9'........... . ao ......... qdv-o-léní

název orgánu

Datum a podpis zaměstnance, Žadatele

1)
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Poučení

Zádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele' který Žádost po doplnění údajů předá spotu s podk[ady pro výpLatu dávky
přísLušné okresní správě socíá[ního zabezpečení.

Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvate Žijí a společně uhrazují náktady na své potřeby'

Tento díl Žádosti se vyptňuje jen v případě, že se v péči o dítě vystřída[y postupně dvě oprávněné osoby (např. nejprve pečova[a matka
a po té převzal péči otec dítěte)' Vystřídání v péči je moŽné jen jednou. Doba, po kterou je moŽno poskytovat tuto dávku. se tímto
vystřídáním neprod[uŽuje. Část B tohoto dílu Žádosti vyplňuje osoba, která převza[a péči o dítě (tj. pečovata jako druhá v pořadí).

Upozornění

0šďřovné se poukazuje na účet příjemce dávky u peněŽního ústavu v České republice. Uvedte též specifický symbot, je-ti k Vašemu číslu účtu
přiděten. Na žádost pojištěnce se ošetřovné vyp[ácí v hotovostí prostřednictvím drŽítele poštovní licence, tj. poštovní poukázkou. V případě
výplaty dávky v hotovostj poštovní poukázkou hradí náklady Za doručení příjemce dávky. Na zákiadě žádosti pojištěnce se ošetřovné vyplácí
do ciziny jen na účet pojištěnce u banky v cizině. Náktady této výplaty hradí příjemce dávky. V tomto případě je třeba uvést číslo účtu ve
tvaru IBAN, název účtu příjemce, název' adresu a stát banky v cizjně. Id kód banky a typ id banky (např. BIc SWIFT kód).


