Vyjádření OSSZ k vydávání potvrzení ze strany školy pro uznání ošetřovného
v případě, že škola, třída či družina jsou uzavřeny z důvodu nařízené karantény
Zákonný podklad:
z.č. 186/2006 Sb.,§39, odst. 1b)
(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu
a) ošetřování …
b) péče o dítě mladší 10 let, protože
1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v
jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny, z
nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné
nepředvídané události,
K odst. 1 písm. b)
Na rozdíl od písmene a) se zde jedná o péči o zdravé dítě. Dovršením věku 10 let v
průběhu péče ze stanovených důvodů (body 1 až 3) nárok na ošetřovné zaniká, i když důvod
(např. uzavření školy) dále trvá.
V bodě 1 se musí jednat o uzavření z důvodu nepředvídané události (např. prasklé
topení); v případě, že je uzavření zařízení předem známo (např. malování), ošetřovné nenáleží,
neboť se nejedná o nepředvídanou událost. K potvrzování důvodu a doby uzavření zařízení
nebo školy srov. § 106.
Zařízení pro děti a školy uvedené v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 1 jsou povinny na předepsaném
tiskopisu potvrdit pro účely poskytování ošetřovného své uzavření a dobu a důvod tohoto
uzavření
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného
zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let
z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních
výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu
a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky
předá dále příslušné OSSZ.
Škola na příslušném formuláři vyznačí, odkdy, dokdy byla z rozhodnutí hygieny uzavřena.
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