
Evidenční štítek

Žadost o ošetřovné při péči
o dítě do 10 tet z důvoáu uzavření

škotskéholdětského zařízení (škotý)

g" Žádost o ošetřovn é (vyptní žadatel o Qávku)

Příjmení a jmóno zaměstnance:

Rodné čís|o:1)

BydLiště (přesná adresa);

Rodinný stav: žij: - nežiji s druhem / registrovaným partnerem,2)
mám - nemám v péči dítě ve věku

Žádám o ošetřovné z důvodu péče o dítě ......

které se mnou ve spo[ečné domácnosti

do 16 l.et. které neukončiLo povinnou škotní docházku,2)

příjmení a jméno dítěte (žáka), roono rliLoij'
zl]eL )

na ošetřované dítě jez) * n.niz) jiné fyzické osobě poskytována peněžitá pomoc v mateřství nebo má nárok na rodičovský pňspěvek

Prohl-aŠuji, Že výŠe uvedené Údaje jsou PravdivÓ, Že nárok na ošetřovné 7a tuto dobu neuplatňuje jiný oprávněný a jsem si vědom(a), žejsem povinen(a) oznámit aprokázat vŠechnyskutečnosti rozhodné pro nárok na tuto dávku,jejívýši a výplatu.
0šetřovné žádám vyptatit nási.edujícím způsobem:

poštovní poukázkou na adresu2):

Péčjodítěvprůběhupotřeby ošetřování přebraL/ a3) :

Příjmení a jméno:

Rodné čís[o:

Byd Liště;

Název a adresa zaměstnavate|e:

Dno

Datum a podpís zaměstnance, žadatele

').' " 1 : ! ' ,

A. Potvrzení o uzavření škotského/dětského zaíízení {škoty) :
SPráva Školského (zviáŠtního dětského) zaYizení, jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož péči dítě jinak je, nebo škota,jejímŽ je žákem ..........., '-. -'"' J't|u^ J9r llEuu )Nuldr

_ 
příjmení a jméno dítěte (žáka), rodné čís[o1)

název orgánu ., . .,' '

*^mř§ffiřJí*
ul. 9. května,

.)-., í L /' okres Praha.západř,*Lr+,.m li:li3lg1]]:l]] 1jnsYo
Razítko zaiízeni (škoLy) a podpis



Poučení

žádost o ošetřovné podávají zaměstnancj u svého zaměstnavatele, který žádost po dop|nění ÚdajŮ Předá sPo[u s Podkl"adY Pro výPlatu dávkY

přísLušné okresní správě sociá[ního zabezpečení,

Domácnost tvoří fyzické osoby, které spo[u trvaLe Žijí a spo|ečně uhrazují nákLady na své potřeby,

U pozornění

0šetřovné se poukazuje na účet příjemce dávky u peněžního ústavu v české repubLice. Uvedte téŽ sPecifický sYmbo[, je-Li k VaŠemu ČÍs|u ÚČtu

pňdě|en. Na žádost pojištěnce se ošetřouné vyplácí v hotovostj prostřednictvím držitel,e poŠtovní ticence, tj, PoŠtovní Poukázkou' V PříPadě

vlp|aty dávky v hotovosti poštovní poukázkou hradí náktady za doručení příjemce dávky. Na záktadě Žádosti PojiŠtěnce se oŠetřovné vYP[ácí

do ciziny jen na účel po;iitence u banky v cizině. Náktady této výp[aty hradí příjemce dávky. V 
"r.:rrli:1:"1?r,i"jj,,""u* 

číslo účtu ve

n:]'ilii:}ii;:1ffi;1:il:;,;;;l'.il,,'.',rai nun'r,y u cizin'e, tá kód banky a typ Id banky (např. BIC SWlFT kód),

$*; ]

Zázn amy zaměstnavate[e:

Zaměstnanec opět nastoup,iI do zaměstnání dne: ....,.,."

Zaměstnanec pracovaI v průběhu ošetřování ve dnech (vypLní se jen, pokud spadá do podpůrčí doby):

Název a adresa zaměstnavatele:

Razítko a podpis zaměstnavate[e


