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Etický kodex pedagogického pracovníka a zaměstnance školy 

1. Etický kodex 

• určuje základní hodnoty, pravidla jednání a chování pedagogických pracovníků a 

zaměstnanců školy, 

• doplňuje širokou škálu zákonných a právních předpisů.  

2. Etický kodex pedagogického pracovníka 

Pedagogický pracovník a žáci 

Pedagog 

• svým působením podporuje všestranný rozvoj každého žáka, 

• citlivě přistupuje k důvěrným informacím o žácích, 

• nepřebírá za žáka zodpovědnost za učení, ale žáky v učení podporuje a je připraven jim 

pomoci, 

• vede žáky k dodržování školního řádu, který sám důsledně dodržuje 

• vytváří příjemné a bezpečné školní prostředí. 

 

 

Pedagogický pracovník a rodiče 

Pedagog  

• spravedlivě přistupuje ke všem rodičům, 

• zvládá komunikace zahrnující vyslechnutí, pochopení a respekt, 

• srozumitelně a objektivně informuje rodiče o chování a výsledcích vzdělávání žáků, 

• s rodiči vzájemně komunikuje o žácích v provozní době. 

 

Pedagogický pracovník a kolegové 

Pedagog 

• spolupracuje s vedením školy a s kolegy, 

• je tolerantní, schopný diskutovat o problému, akceptuje jiný názor, 

• svými návrhy přispívá ke zlepšení chodu školy, 

• svými aktivitami přispívá k profesnímu růstu kolegů i k rozvoji školy, 

• je loajální vůči škole na veřejnosti, 
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Pedagogický pracovník sobě 

Pedagog 

• dbá o svůj profesní rozvoj, 

• dodržuje vnitřní řády, směrnice školy a další pravidla, 

• umí přiznat vlastní chybu a reagovat na ni adekvátními kroky, 

• pečuje o svůj zevnějšek, 

• v rámci psychohygieny a syndromu vyhoření odděluje svůj pracovní život  

od rodinného, 

• dodržuje pracovní dobu a povinnosti, které mu jeho práce ukládá, 

• umí si říct o pomoc, dokáže říct NE a respektuje sebe, 

• dbá o dobré jméno školy (nerozšiřuje dezinformace), 

• chová se ekologicky a šetrně k majetku školy, 

• má morální a mravní vystupování. 

 

3. Etický kodex zaměstnance školy 

Zaměstnanec školy:  

• rozvíjí vlastní profesionální růst, dále se vzdělává a rozvíjí své schopnosti,  

•  klade důraz na vzájemně otevřenou komunikaci, podporuje týmovou spolupráci,  

•  respektuje právo na soukromí svých kolegů a ostatních zaměstnanců školy,  

•  podílí se na pozitivním klimatu školy,  

• obezřetně nakládá s důvěrnými informacemi, před veřejností ani před žáky nikdy neřeší 

interní záležitosti školy,  

• před žáky reprezentuje kolegiální vztahy a vzájemnou loajalitu, 

• snaží se být otevřen inovacím v rámci rozvoje školy,  

• svými postoji, chováním, jednáním a vystupováním podporuje dobré jméno školy. 

 

4. Platnost kodexu 

 

Tento etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance školy dnem následujícím po jeho 

projednání v pedagogické radě a provozní poradě správních zaměstnanců. 

 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem 29.08.2022    Mgr. Jana Vojtěchová,  

ředitelka školy 

 

Projednáno v pedagogické radě dne: 30.08.2022 

Projednáno při provozní poradě dne: 05.09.2022 

Účinnost od 06.09.2022 
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