Základní škola a mateřská škola Měčín – p.o.
Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov
Postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu
uzavření školského/dětského zařízení (školy)
Zákonný zástupce, který bude žádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření
školy (základní škola, mateřská škola) požádá e-mailem (reditelka@zsmecin.cz) o zaslání této
žádosti. V žádosti bude uvedeno jméno a příjmení dítěte, třída, kterou dítě navštěvuje/MŠ,
rodné číslo (z důvodu urychlení vyřízení žádosti).
Škola vyplní část A. tiskopisu, elektronicky podepíše a zákonnému zástupci odešle jako přílohu
mailem.
Část B. tiskopisu vyplňuje rodič
 elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení rodič bez zbytečného
odkladu přepošle technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému
zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci - „omluvenku“),
 pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný
elektronický tiskopis:
o buďto vytiskl, vyplnil, podepsal a fyzicky předal zaměstnavateli,
o anebo tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal elektronicky, má-li k tomu technický
prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis).
Část C. tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel
 fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro
výpočet dávky příslušné OSSZ fyzicky (poštou),
 elektronicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro
výpočet dávky příslušné OSSZ elektronickou poštou (na adresu elektronické
podatelny).

Pokud zákonný zástupce nemá možnost tiskopis vytisknout, uvede tuto skutečnost v mailu a
tiskopis bude mu vydán v tištěné podobě.
čtvrtek 12. 3. 2020 v době od 7:30 – 16:00 hodin
pátek 13. 3. 2020 v době od 7:30 – 14:00 hodin
úterý 17. 3. 2020 v době od 8:00 – 12:00 hodin
Jiný termín lze individuálně domluvit na tel. 376 395 107, 739 023 726.
Pokud byste žádost neobdrželi mailem nejpozději do následujícího dne od zaslání žádosti,
kontaktujte telefonicky ředitelku školy (mohlo by se stát, že zpráva od vás bude ve SPAMU).
Mgr. Václava Čejková v. r.
ředitelka školy
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