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Aktuální informace pro rodiče:  
Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol 
od 14. 10. 2020  

 
S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou 
moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. 
Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje 
podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude 
ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna. 
  
Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné 
vyčkali, než bude legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak 
bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a 
předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné 
propadnul. 
  
V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti 
informovat svého zaměstnavatele. 
 
 
Kdo bude mít nárok na ošetřovné při uzavření škol od 14. 10. 2020 podle aktuálně 
připravované právní úpravy? 
Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci 
z důvodu ošetřování/péče: 
 

• dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 

let) 

• nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby  

(již od stupně I.) bez omezení věku, 

• o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních 

stacionářů a obdobných zařízení, 

• o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. 

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky. 
  
Budou mít nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP/DPČ? 
Pokud bude právní úprava schválena, nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených 
podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení 
práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. 
  
Budou mít nárok na ošetřovné OSVČ? 
Ani v rámci jarních mimořádných opatření nevznikal OSVČ nárok na ošetřovné z 
nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ), šlo o příspěvek v gesci Ministerstva průmyslu a 
obchodu. Navrhovaná právní úprava ani teď s ošetřovným pro OSVČ ze systému 
nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ) nepočítá. 
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Kdy si mohu požádat o ošetřovné? 
Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, 
tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Zatím tedy nevyplňujte žádný formulář. 
Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému 
zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné. 
  
Jaký formulář musím vyplnit? 
Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři, který 
bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn. do 25. 10. 2020 bude k dispozici na ePortálu 
ČSSZ včetně dalšího postupu). 
  
Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat? 
Podle navrhované právní úpravy bude nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. 
Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání.  
  
V jaké výši mi bude ošetřovné vyplaceno? 
Podle navrhované právní úpravy bude výše ošetřovného od prvního kalendářního dne 
činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Orientační výši dávky si můžete 
spočítat pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného, kterou najdete na internetových 
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud bude schválena i minimální denní 
výše ošetřovného ve výši 400 Kč, bude denní výše dávky činit 400 Kč v případě plného 
úvazku tam, kde by po výpočtu byla dávka nižší. 
  
Kdy mi bude ošetřovné vyplaceno? 
Dávku ošetřovného vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 
měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady 
zaměstnavatelem na okresní správu sociálního zabezpečení. Znovu však upozorňujeme, 
že případné podávání žádostí na stávajících tiskopisech je předčasné a nezajistí dřívější 
vyplacení dávky. Dávky budou OSSZ vyplácet pouze na základě žádostí, které budou 
uplatněny na nových tiskopisech a které bude možné podávat prostřednictvím 
zaměstnavatele až po skončení měsíce října. 
  
Bude opět možné se střídat v péči o dítě, jako tomu bylo na jaře? 
Ano. Obdobně jako v jarních měsících bude podle navrhované právní úpravy možné se 
neomezeně střídat v péči o dítě pouze s jednou osobou a stejně jako na jaře bude platit 
podmínka, že se nebudete moci střídat v průběhu stejného dne. 
 

 
Tiskové oddělení MPSV a ČSSZ 


