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Etický kodex zaměstnance
Článek I
Obecné zásady kodexu
Jedná se o formu morálního závazku, upravujícího mravní postoje, chování a jednání všech
zaměstnanců vůči žákům, rodičům, spolupracovníkům, veřejnosti a škole samotné. Jeho význam spočívá v tom, že jasně stanovuje, na jakých hodnotách a mezilidských vztazích naše
škola staví a dále definuje, o jaké pracovníky se škola chce opírat do budoucna.
Učitel je povinen udržovat si povědomí o neustálém odborném rozvoji vzdělávání jako oboru
své profesní činnosti. Je tedy povinen se neustále vzdělávat a trvale rozvíjet svou profesní
kvalifikaci.

Článek II
Závazek zaměstnanců vůči žákům a veřejnosti


Učitelé respektují žáka jako partnera se všemi právy a povinnostmi, včetně jeho
zodpovědnosti za své jednání. Nikdy nezneužívají svého postavení vůči žákům.



Učitelé používají ve své práci pedagogického taktu.



Ke všem žákům přistupují učitelé se stejnou péčí, nečiní mezi nimi rozdíly.



Učitelé se snaží nalézt optimální rovnováhu mezi povinnostmi a odpovědnostmi žáka
na jedné straně a právy a svobodami žáka na straně druhé.



Smyslem pedagogického působení je rozvíjení intelektuálního, tělesného a
emocionálního potenciálu každého žáka, vytváření příjemného a bezpečného
prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb žáka při respektování jeho
osobnosti.



Základním principem je zachovávání důvěrnosti informací o žácích a mlčenlivosti
o skutečnostech, o nichž se zaměstnanci dovědí v souvislosti s výkonem svého
povolání.



Učitelé jsou povinni srozumitelně a taktně informovat žáka a jeho zákonné zástupce
o výsledcích žákovy školní práce.
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Před žáky neřeší zaměstnanci školy nikdy vnitřní záležitosti školy, ani své osobní
problémy.



Ke všem osobám jsou zaměstnanci školy při jednání vstřícní, slušní a korektní.

Článek III
Vzájemné chování mezi zaměstnanci školy


Všichni pracovníci školy respektují právo na soukromí svých kolegů a ostatních
zaměstnanců školy.



Zaměstnanci školy aktivně využívají svého práva vyjadřovat se ke skutečnostem, které
se jich dotýkají, především prostřednictvím pedagogických rad nebo provozních
porad.



Před veřejností zaměstnanci školy nikdy neřeší interní záležitosti školy.



Zaměstnanci školy respektují rozhodnutí ředitele školy, která vznikla na základě
vnitřní diskuze, pokud tato rozhodnutí nesouvisí výhradně s pravomocemi, danými a
blíže upravovanými platnými právními předpisy.



Zaměstnanci školy svými postoji, chováním, jednáním a vystupováním na veřejnosti
nepoškozují dobré jméno školy.

Článek IV
Platnost kodexu
Tento etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance školy dnem následujícím po jeho
projednání na pedagogické radě a provozní poradě.
Liběchov, říjen 2013
Mgr. Karel Špecián, ředitel školy
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