
Krizové ošetřovné 

Informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol 

 

Kdo bude mít nárok na ošetřovné při uzavření škol 
podle aktuální právní úpravy? 
 
Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci 
z důvodu ošetřování/péče: 

- o dítě, které je v době uzavření školy/dětského zařízení mladší 10 
let. 
Příklad: Pokud se škola uzavřela dne 14. 10. 2020, lze ošetřovné 
přiznat, jestliže šlo o dítě narozené 15. 10. 2010 a později. 
Pokud se pečující osoba v péči střídá, posuzují se u střídající osoby podmínky 
nároku na dávku k prvnímu dni převzetí. 

- o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby 
(již od stupně I.) bez omezení věku, 

- o osoby starší 10 let využívající služby denních, týdenních stacionářů 
a obdobných zařízení, které jsou určeny pro péči o osoby závislé na péči jiné 
osoby alespoň ve stupni I. 

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky a rodiče dětí, kterým 
byla uzavřena školka z důvodu mimořádných opatření při epidemii. 
Nárok na ošetřovné je mimoto podle aktuální úpravy dán i z důvodu ošetřování/péče: 

- o děti mladší 10 let nebo již zmíněné osoby starší, které využívají služeb 
stacionářů apod., v případě, že do školy, školky, stacionáře či obdobného 
zařízení nemohou docházet, protože jim byla nařízena karanténa 

  

Jaký formulář musím vyplnit? 

Nový formulář žádosti o dávku ošetřovného kombinuje prvky původní žádosti 
o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení a výkazu péče. Rodičům tak 
stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář: 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. 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 
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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. 

 

 

 

 Bude nárok na ošetřovné i v době vyhlášených jarních 
prázdnin? 
 
Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského 
volna. 
Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, ošetřovné ukončovat 
nebude, ve výkazu péče označí dny, kdy pečoval vyjma prázdnin.. Zaměstnavatel 
pak vyznačí pracovní dny a dny pracovního klidu – rodič si dobu prázdnin vyřeší se 
zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být 
s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude 
tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele. 
 

Další informace: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu 
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