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Evidenčflíštjt€k

Žádost o ošetřovnépři péči
o dítě do 10 let z důvodu uzavření
škotského/dětskéhozaíizení(školy)

i

A. Potvrzení o uzavřeni školského/dětskéhozaffzení (škoty)
Správa školského (zvtáštního dětského) zaňzení. jiného obdobného zařízení pro děti,
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B. Žádost o ošetřovné (vyptní žadatel o dávku)
D;

jmeni a jŤeno ZaTěstna4ce:

Rodné číslo:1]

Bydtiště (přesná

Rodjnný staV:,,,-,

! mám

Ů
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dresa ):

-] žiji - D

nežiji 5 druhem / registrovaným partnerem,z)
nemám v péčidítě ve Věku do 16 tet, které neukončito povinnou školnídocházku.2)

Žádám o ošetřovné z dúvodu péčeo dítě

pňjmení a j.néno dítěte (žáka), rodné čís|,o1)

které se mnou ve společnédomácnosti
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na ošetřované dítě
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poměí (syn, dcera)

není2)jiné f!/zické osobě poskytována peněžitá pomoc V mátéřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek

0 výše uvedené dítě jsem osobně pečoVaVa ve dnech ....,.,,,,,,,,,.,.....,,
Prohlašujj, že výše Uvedené údaje jsou pravdjvé. že nárok na ošetřovné za tuto dobu neuplatňuje jiný opráVněný
jsem povinen(a) oznámit a píokázat Všechny skutečnostj rozhodné Pro nárok na tuto dávku, její výši a Výptatu.

0šetiovnéžádám vyplatit následujícím způ5obem
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jsem sj vědom(a), že

:

poukázáním na múj účetč.2):
datšíúdaje (Viz tlpo2ornění) .......,.

poštovnípoukázkou na adresu2):

.,,

Péčio dítě v průběhu potřeby ošetřcrvání přebraýa3):
Příjmení a jménoI
Rodné čísto:

Název a adresa zaměstnavatetei

Dne

Datum a podpis zaměstnance, žadatele
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7873635380
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pnděleno fudné dslo, uvede se evidenčníčísLo pajištěnce nebo datum nanzení
^bní-b

vyplní žadatel ý pípadě, že předal peči o díťě další opáýněné asóbě
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Záznamy zaměstnavate[e:
Zaměstnanec opět nastoL]pit do 2aměstnání dne:
Zaměstnanec pracoval v prúběhu ošetřování ve dnech (vyptní se jen, pokud spadá do podpůrčídoby);
Název a adr€5a zaměstnavate[e:
Zaměstnanec odpncoval v průběhu podpúrčídoby všechny plánované směny:
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Razítko a podpi5 zaměstnaVatele

Poučeni
Žádost o ošetřovné podávají zaíněstnanci u svého zaměstnavatete. kteFý žádost po doptnění údajůpředá spolu s podktady pro Výptatu dávky
pří\lu(né oklesní spráVě sociálního zabezpeťení.
Domácno§t tvoň f}zické osobý které spolu irvale

žijía spotečně uhražují náklady ná sVé potřeby.

Upozornění
ošetřovné se poukazuje na účetpňjemce dávky u peněžníhoústaVu V Českérepub[ice. lJveďie též5pecifický symbot, je-li k Vašemu čísLuúčtU
přidělen. Na žádost pojjštěnce 5e 0šetřovné Wpiácí v hotovosti prostřednictvím držite[e poštovní ticence, tj. poštovní poukázkou. V případě
výptaty dávky V hotovostj poštovní poukázkou hradí náklady za doručenípňjem.e dávky. Na záktadě žádosti pojištěnce se ošetřovné VypLácí
do ciziny jen na účetpojištěnce U banky V cizině. Náktady této Výptaty hradí příjemce dávky. V tomto případě je třeba uvést čísloúčtuVe
tvaíu IBAN. název účtupňjemce, název adresu a stát banky v cizjně, Id kód banky a typ Id banky (např. BIc SWIFI kód).

