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Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu 

ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá 

ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné 

uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, 

kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny 

péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží. Jestliže rodiče mají dvě děti, 

přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v 

případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné 

na každé dítě samostatnou žádostí.  

Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a 

ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, 

kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat 

jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze. Tento postup 

platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.  

K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: 

https://www.mpsv.cz/osetrovne Školy pro zaměstnance vybraných profesí. Po 

ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti 

rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak 

plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové 

infrastruktury („děti IZS) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na 

vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a 

žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat 

péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude 

mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských 

školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle 

níže uvedených pravidel. V takovém případě je třeba kontaktovat ředitele 

školy (tel. č.: 724 314 696) s předstihem (vždy nejpozději ve čtvrtek na týden 

následující), aby mohl danou skutečnost organizačně připravit. 

Stále tedy platí, že ředitel školy žádost o ošetřovné nevydává, musíte se obrátit 

na místně příslušné správní úřady. 


