
ČERPÁNÍ RESPITNÍ PÉČE 

informace pro pěstounské rodiny, 
které mají s ISIS uzavřenou 

dohodu o výkonu pěstounské péče 

 
 

Co je respitní péče? 
Jedná se o celodenní péči o svěřené dítě, kterou zajišťuje někdo jiný, než osoba pečující.  

 

Na co mám nárok? Kolik prostředků můžu čerpat? 
Ze zákona máte nárok na zajištění respitní péče na minimálně 14 dní, dle uzavřené dohody je možné 

od ISIS dostat příspěvek až do výše 5 000,- Kč za kalendářní rok (částka je na celou rodinu, počet 

svěřených dětí nehraje roli). 

 

Na jaké aktivity lze příspěvek dostat? 
Příspěvek můžete dostat na příměstské tábory, letní tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy, ozdravné 

pobyty, školní výlety a další obdobné aktivity, kterých se současně nesmí účastnit osoba pečující. 

Respitní péče může mít také podobu hlídání dítěte jinou osobou za podmínek daných zákonem. 

Příspěvek nelze poskytnout na stravu v rámci jakékoliv aktivity. 

 

Jak mám postupovat? 
Po absolvování aktivity se dostavíte na pracoviště ISIS, kde s Vámi pracovník ISIS vyplní žádost  

o úhradu příspěvku. Žádost je potřeba podat nejpozději do jednoho měsíce po konci kalendářního 

roku, ve kterém se aktivita uskutečnila. Po schválení žádosti sociální pracovnicí ISIS Vám bude 

příspěvek neprodleně vyplacen v hotovosti či na účet (dle Vašeho výběru). 

 

Co musím k žádosti o úhradu příspěvku doložit? 
Pro poskytnutí příspěvku je nutné doložit doklad, ze kterého budou zřejmé tyto údaje: 

 jméno, příjmení a datum narození dítěte 

 poskytovatel aktivity 

 místo, termín konání a forma aktivity 

 celková cena, popřípadě kolik z této částky činí náklady na stravu (v případě, že nebudou náklady 

na stravu vyčísleny zvlášť, stanoví jejich výši ISIS paušálně, a to jako 30% z celkových nákladů u 

nepobytových aktivit (příměstské tábory) a 50% u pobytových aktivit (např. letní tábory)) 

 potvrzení, že částka za aktivitu byla uhrazena a že se jí dítě skutečně zúčastnilo 

 

Je možné požádat o zajištění respitní péče přímo ISIS? 

Ano. Za podmínek stanovených v uzavřené dohodě o výkonu pěstounské péče si můžete na pracovišti 

ISIS podat žádost o zajištění respitní péče. ISIS pro dítě vybere vhodnou aktivitu, kterou osoba 

pečující uhradí ve prospěch ISIS. Po realizaci aktivity se osobě pečující zaplacená částka vrací snížená 

o náklady na stravu. 

 

Podrobnější informace obsahuje článek IV. odstavec 2. dohody o výkonu pěstounské péče. 

Případné dotazy směřujte na klíčovou pracovnici, tel. 601 390 325 nebo info-isis@email.cz. 
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