
 
 
 
 
 

Formulář vystaví rodiči nebo pečující osobě školské zařízení 
nebo dětské zařízení, které dítě navštěvuje a které bylo 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními uzavřeno. Pokud 
bude potvrzen obdobný tiskopis, nadepsaný pro péči o dítě 
do 10 let, je také platný a není třeba vystavovat nový. 

Tiskopis se vystavuje pouze jednou, a to na 
počátku péče. Slouží potom pro celou dobu 
trvání mimořádných opatření. 

Vyplňuje škola. Potvrzuje, že došlo k jejímu uzavření a dítě školu 
skutečně navštěvuje. Tím je doložena skutečnost, že vznikla potřeba 
péče o dítě. Dokument následně škola předá rodiči, nejlépe e-mailem.  

 

Uvede se „do odvolání“ 

Zkontrolujte prosím uvedení správného čísla 
účtu nebo adresy pro výplatu složenkou. 

Vyplňuje žadatel, 
uvádí osobní a 
rodinné údaje o 
sobě a ošetřované 
osobě 

Žádost je třeba podepsat. 
Po dobu trvání mimořádných opatření, díky kterým se prodloužila standardní 
doba pro poskytování ošetřovného až do jejich skončení, není nutné uvádět 
druhou střídající osobu přímo na tomto tiskopisu.  
 
Uvede se však na tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného 
zařízení“ (v něm zaměstnanec vždy po skončení měsíce vyplní dny péče a zašle 
zaměstnavateli) 
 
Druhá střídající osoba musí uplatnit svůj nárok na ošetřovné samostatně, vyplní 
proto druhou část tohoto tiskopisu. Postup při vyplnění je přitom shodný.  

 

Není třeba vyplňovat. Dny péče se 
po dobu mimořádných opatření 
budou vyplňovat po uplynutí 
každého měsíce na tiskopisu 
„Výkaz péče o dítě z důvodu 
uzavření výchovného zařízení“ 
 



 

 
 
 
 

Po dobu trvání mimořádných opatření, díky kterým se prodloužila standardní doba pro poskytování 
ošetřovného až do jejich skončení, bude zaměstnavatel tyto záznamy uvádět buď: 
 

• ručně na tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ (v něm 
zaměstnanec vždy po skončení měsíce vyplní dny péče a zašle zaměstnavateli) nebo  
 

• elektronicky, tak že vyplní interaktivní tiskopis „Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o 
dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ na ePortálu ČSSZ a zaměstnancem zaslaný 
Výkaz péče pak bude elektronickou přílohou tohoto tiskopisu. 

Záznamy zaměstnavatel na tomto tiskopisu nevyplňuje. 

Pro vzorově vyplněný tiskopis s komentáři byl použit výstup z interaktivního formuláře 
umístěného na ePortálu ČSSZ.  
 
Jeho výhodou jsou implementované kontroly vyplnění, které pomohou školskému zařízení s jeho vyplněním 
tak, aby bylo později možno bezproblémově vyplatit dávku. Současně je při tisku/uložení vyplněného 
formuláře automaticky doplněna identifikace dítěte do části, kterou následně vyplňuje žadatel o dávku. 
 
Prosíme, věnujte pozornost řádnému vyplnění žádosti o dávku, pomůžete tím ke včasné 
výplatě dávky. 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd
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