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Rodiče, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit své dítě do školy, školky, dětských 

skupin či denních stacionářů, mají i nadále nárok na ošetřovné, a to od 1. května do 30. června 

2020. Proto po skončení měsíce května budou pečující osoby za tento měsíc vykazovat dobu 

péče již na upraveném formuláři „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. 

 

Důvody: 

 zdravotní – možnost ohrožení zdraví dítěte či jiných členů domácnosti (např. alergie, chronické 

onemocnění apod.); 

 kapacitní – zařízení nemůže vzhledem k mimořádným opatřením přijmout všechny děti; 

 provozní – provozní dobu zařízení nelze skloubit s pracovní dobou rodičů. 

 

Nový výkaz péče o dítě – www.cssz.cz 

Na formulář „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ byla doplněna možnost 

vyznačit důvody, proč dítě nenavštěvuje opětovně otevřené výchovné zařízení. Pokud dítě 

nenavštěvuje znovuotevřené výchovné zařízení, vyznačí žadatel o dávku ošetřovného ve formuláři 

některý z důvodů, proč dítě nenavštěvuje. V případě jiného vážného důvodu, než jsou důvody 

zdravotní, označí žadatel buď nabízený důvod, či může vypsat i jiný než uvedený důvod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailně k jednotlivým důvodům: 

 ohrožení zdraví dítěte (dítě je osobou s rizikovými faktory vyjma věku), 

 ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti (v domácnosti s dítětem žije 

osoba s rizikovými faktory). 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami,  

2. chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale), s dlouhodobou systémovou 

farmakologickou léčbou,  

3. onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze, 

4. porucha imunitního systému, např. 

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 

b) při protinádorové léčbě, 

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně 

5. těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2),  

6. farmakologicky léčený diabetes mellitus,  

7. chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýzu),  

8. onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

 výrazné omezení kapacity výchovného zařízení (vzhledem ke kapacitě školy se dítě nevejde) 

(V takovém případě dětské zařízení rodiči oznámí, že dítě pro docházku přijmout nemůže, a rodič 

uvedený důvod vyznačí.) 

 nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení 

Takové situace budou velmi individuální. Může se jednat například o povinnost nosit roušky celý den 

či jiná opatření, která z psychologického hlediska dítě není schopno dodržovat. Předpokládá se 

dohoda dětského zařízení s rodičem o tom, zda je, či není docházka možná. 

 výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení (např. škola neposkytuje školní družinu 

a rodič není schopen skloubit provozní dobu se svou pracovní dobou) 

Jedná se o situaci, kdy rodič není schopen zajistit, aby dítě nezůstalo před zahájením docházky nebo 

po jejím ukončení bez odpovídajícího dohledu. 

 jiný závažný důvod 

Okolnosti, které neumožňují skloubit docházku dítěte do výchovného zařízení a pracovní povinnosti 

rodiče, omezení dopravní obslužnosti ve srovnání se situací před pandemií atd. 

 

Zaměstnavatelé a zaměstnanci – DŮLEŽITÉ 

Pro uplatnění nároku na ošetřovné je třeba správně a úplně vyplnit tiskopis „Výkaz péče o dítě“, který 

zaměstnanec předá svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel pouze doplní záznamy zaměstnavatele a 

zašle jej své příslušné OSSZ (nikoliv do datové schránky ústředí ČSSZ). Je to důležité proto, aby 

mohla být dávka zaměstnanci co nejrychleji vyplacena.  

Kontakty na OSSZ, včetně ID datové schránky, naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty. 

 

 Oddělení komunikace ČSSZ 


