
Frank Bold Kids z.s. 

se sídlem Rysova 523/2, 621 00 Brno 

IČO: 22893512 

(dále jen FB Kids) 

 

a 

 

Jméno a příjmení:  

Narozen: 

Bytem: 

(dále jen dobrovolník) 

 

uzavírají tuto  

Dohodu o výkonu dobrovolnické činnosti 
 

I. 

  

1. Dobrovolník se bude věnovat těmto aktivitám:  

1.1. Výchova, péče a vedení dětí (zpravidla ve věku 3 - 7 let) registrovaných do Lesní 

mateřské školky Sýkorka provozované spolkem FB Kids.  

1.2. Příprava celodenního vzdělávacího programu pro děti.  
2. Místem výkonu práce je Lesní mateřská školka Sýkorka, Mokrá Hora 77, 62100 Brno. 

3. Dohoda se uzavírá na dobu určitou od  ................ do ......................... 

4. Dobrovolník bude spolupracovat s pedagogy, koordinátorkou a ředitelkou FB Kids. 

5. Dobrovolník byl pro tuto činnost řádně proškolen pedagogy LMŠ Sýkorka. 

 

II. 

1. Dobrovolník bere na vědomí, že dobrovolnou činnost vykonává bez nároku na 

finanční odměnu. 

2. Dobrovolník má nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem jeho 

dobrovolné činnosti pouze tehdy, pokud jejich vynaložení předem oznámí a pokud 

jejich úhradu odsouhlasí ředitelka FB Kids. 

3. Dobrovolník má nárok na zaškolení a případné pedagogické vedení ze strany 

pedagogů FB Kids. 

 

 

III. 

 Dobrovolník se zavazuje: 

1. Dobrovolnickou činnost vykonávat osobně, řádně a svědomitě. 

2. Převzít odpovědnost za svěřenou skupinu dětí.  

3. Uposlechnout a dbát pokynů pedagogů FB Kids. 

4. Se svěřenými prostředky a pomůckami zacházet zodpovědně, ochraňovat je před 

poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu se zájmy FB Kids. 

5. Odmítnou výkon svojí činnosti v případě, že se necítí zcela zdráv a hrozí nákaza 

svěřené skupiny dětí. 

6. Nepožívat v době výkonu dobrovolnické práce alkoholické nápoje a zneužívat 

návykové látky. 

7. Řídit se provozním řádem a pedagogickou koncepcí LMŠ Sýkorka, dodržovat vnitřní 

předpisy FB Kids. 

8. Zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které mají být v zájmu FB Kids 

utajeny, a to i po ukončení dohody. 

9. Zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, s nimiž přichází v rámci své činnosti do 

styku, a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 

osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení dohody nebo příslušných 

aktivit. 



10. Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku FB Kids. Zejména se zavazuje 

nenechávat movité věci provozovny LMŠ Sýkorka nezajištěné proti jejich odcizení, 

poškození či zničení. Dobrovolník je povinen chránit před poškozením, ztrátou, 

zničením nebo zneužitím také data a informace, s nimiž přichází do styku. 

11. Neprodleně oznámit změnu svých kontaktních adres a telefonů. 

12. Neposkytovat sdělovacím prostředkům žádné informace o FB Kids bez dohody 

s ředitelkou FB Kids, s výjimkou obecných informací o cílech organizace. V případě 

zájmu média odkázat na ředitelku FB Kids. 

 

 

IV. 

 FB Kids se zavazuje: 

1. Vytvořit co nejlepší podmínky pro práci dobrovolníka. 

2. Poskytnout dobrovolníkovi informace potřebné k provádění sjednané činnosti. 

3. Poskytnout dobrovolníkovi řádné zaškolení pro tuto činnost, následně metodické 

vedení a supervizi. 

4. Poskytnout dobrovolníkovi informace o činnosti organizace. 

5. Po splnění a vypořádání všech povinností a závazků vyplývajících z této smlouvy 

vystavit dobrovolníkovi osvědčení o spolupráci. 

 

 

V. 

  

1. Platnost dohody zaniká uplynutím stanovené smluvní doby, dále dohodou obou 

smluvních stran nebo výpovědí jedné ze smluvních stran. Výpovědní doba je 1 měsíc. 

Výpověď a dohoda se provádí písemnou formou. 

2. V případě porušení smluvních podmínek, mlčenlivosti či kodexu dobrovolníka může 

být výpověď smlouvy ze strany FB Kids okamžitá s dodatečným písemným 

vyrozuměním. 

 

 

VI. 

1. Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno převzal dobrovolník a 

další dvě statutární zástupce FB Kids. 

 

 

 

V ................ dne: ........................... 

 

 

 

.............................................                                                   ............................................... 

           za FB Kids                                                                          dobrovolník 

 


