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Žádost o ošetřovné při péči
o dítě z důvodu uzavření

škotského/děts kého zaíizeni (š koty)

A. Potvrzení o uzavřeni škotského/dětského zafizení
5práva ško[ského (zvtáštního dětského) zařízení, jiného obdobného

e_ _ -:! -

základrríčko|a a rrrateřská škola

B. Žádost o ošetřovné (vyptní žadatet o dávku)

Příjmení a jmén

Rodné čísto: 1)

Rodinný stav: ! žiji - ! nežiji s druhem / registrovaným partnerem,z)
iJ mám - ! nemám v péči dítě ve věku do 16 tet, které neukonči|.o povinnou škotní docházku.Z)

pn']mení a jméno dítěte (žáka), rodné čísto1)
kieré se mnou ve společné dornácnosti

L] zl]€,,

na ošetřované dítě D je') - l nenť) jiné ívzické osobě poskytována peněžitá pomoc v mateřství nebo má náíok na rodičovský příspěVek

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, že nárok na ošetřovné za tuto dobu neuptatňuje jiný opráVněný a jsem si vědom(a), že
jsem povinen(a) oznámit a prokázat všechny skutečnosť rozhodné pro nárok na tuto dávku. její \.ýši a výptatu.

ošetřovné žádám vyptatit ná9[edujícím zpúsobem:

Péči o ditě v prúběhu potřeby ošetřování přebrat/aj):

Název a adresa zaměstnavatete:

Datum a podpis zaměstnance. žadatele

lll lil ll l llll l lil l llllll ! lll
1) Není-li pňděleno rcdné óslo, uvede se evidenční číslo pajištěne nebo datun nuození
?) Hodí.í 5e ožraďe x
3} yyplní žadatel v přlpadé že předal peá o dítě další opňvněné aslbě
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záznamy zaměstnavatele:

Zaměstnanec opět nastoupil do zaměstnání dne: ,,...,,,,

Zaměstnanec pracoval v prúběhu

Název a adresa zaměstnavateLe:

ošetřoVání Ve dnech (vyplrí 5ejen, pokud spadá do podpúrčí doby): . --,,.,,.,,,,,-.,,,,,.,,

Zaměstnanec odpracoval v prúběhu podpůrčí doby všechny pLánované směny: ano l - ne E 2)

Razítko a podpis zaměstnaVate[e

Poučeni

Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u 5Vého zaměstnavatele, ktený žádost po doplnění údajů předá spotu s podklady pro v,ýp|,atu dávky
pňstUšné okíesní spráVě sociá[ního Zabezpečeni.

Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu tívale žijí a spotečně uhrazují náklady na své potřeby.

U pozo rn ění

ošetřovné §e poukazuje na účet příjemce dáVky u peněžního ústavu v České republice, Uvedte též specifický symbot, je-!i k Vašemu čístu účtu
pňděl,en. Na žádost pojištěnce se ošetřovné vyplácí v hotovosť píostředniďvím držitele poštovní licence. §. poštovní poukázkou. V pňpadě
qýptaty dávky v hotovosti poštovní poukázkou hradí náklady za doručení pňjemce dávky. Na základě žádosti pojištěnce se ošetřovné Vyplácí
do ciziny jen na l]čet pojištěnce u banky v cizině. Náktady této Výptaty hradí příjemce dávky. V tomto případě je třeba uvést čísto účtu ve
tvaru íBAN, název účtu příjemce, název, adresu a stát banky v cizině. Id kód banky a typ Id banky (např. BIc sWIFI kód).


