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Etický kodex zaměstnanců Mateřské školy Praha - Radotín 
 

Preambule  

Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec naší organizace je morální závazek upravující mravní 

postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči dětem, zákonným zástupcům, spolupracovníkům, 

partnerům, veřejnosti i škole samotné. 

 

Účelem je ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, dodržování zákonitosti, kvality, 

odpovědnosti, osobní přístup, týmová práce a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám 

 

Etický kodex je souborem pravidel, která doplňují zákonné normy a jiné právní předpisy. Zaměstnanec 

vykonává svou práci ve shodě s Ústavou ČR, zákony a dalšími právními předpisy a zároveň činí vše nezbytné 

pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními Kodexu. Usiluje o otevřený a hodnoty respektující styl s cílem 

vytvářet stabilní, bezpečné a příjemné prostředí organizace, ve kterém je hlavním úkolem výchova a 

vzdělávání dětí s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou a preventivní péče věnovaná klientům.  

Profesionalita a nestrannost Zaměstnanec svou činností slouží veřejnosti a je povinen své povolání 

vykonávat svědomitě, na vysoké odborné úrovni a s využitím svých dosavadních odborných zkušeností a 

znalostí, s nejvyšší mírou slušnosti, ochoty, porozumění a bez jakýchkoliv předsudků. 

 

Etický kodex je vydáván jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech 

zaměstnanců vůči dětem, zákonným zástupcům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti i škole samotné. 

  
Motto: 

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ 
(Albert Einstein) 

  
Etický kodex ředitelky a vedoucích pracovníků: 
Být si vědom že:  

• atmosféra vztahů na pracovišti výrazně ovlivňuje motivaci zaměstnanců 

• lidé vás budou následovat, pokud jim půjdete příkladem 

• žádostí zmůžete více než příkazem 

• pochvala je větší motivace než kritika 

•  ředitelka/vedoucí pracovník zajišťuje dodržování společně stanovených pravidel a usnadňuje 

pracovní postupy 

• je důležité mít s lidmi trpělivost a naslouchat jim 

• ředitelka/vedoucí pracovník je tolerantní a empatický, respektuje kolegy a jejich osobnostní 

odlišnosti 

• podpora vzdělávání pedagogů napomáhá jejich rozvoji profesních znalostí i dovedností a rozvoji 

osobnosti 

• ředitelka/vedoucí pracovník své postavení nevyužívá k manipulaci, osobnímu prospěchu, za svou 

práci a rozhodování nepřijímá dary, úsluhy či jiná zvýhodnění 

ředitelka/vedoucí pracovník vytváří funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak 

navenek 
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Etický kodex pedagoga:  
Vztah k sobě samotnému: 

• vnímá učitelství jako poslání 

• věnuje maximální péči výchovně vzdělávacímu procesu 

• dbá o svůj osobnostní a profesní rozvoj soustavným sebevzděláváním 

• podílí se na realizaci vize MŠ Praha Radotín 

• respektuje své potřeby a pocity, je schopen je vyhodnotit a zpracovat 

• své postavení nevyužívá k manipulaci, osobnímu prospěchu, za svou práci a rozhodování nepřijímá 

dary, úsluhy či jiná zvýhodnění 

• pečuje o sebe ve všech rovinách  

• dodržuje vnitřní řád a směrnice školy 

• co vyžaduje po dětech, vyžaduje i sám od sebe 

• aktivně spolupracuje s vedením MŠ 

Vztah ke kolegům: 

• je tolerantní a empatický, respektuje kolegy a jejich osobnostní odlišnosti 

• své poznatky získané sebevzděláváním předává kolegům a uplatňuje ve výchovně vzdělávacím 

procesu 

• preferuje týmovou práci a pracuje na společném cíli  

• neznevažuje profesionální způsobilost kolegů, nezasahuje do jejich rozhodování, kompetencí a 

vzdělávacího obsahu (verbálně i neverbálně) 

• domlouvá se na všech podstatných věcech v rámci třídy a dětí, předává 

spolupracovníkům důležité informace 

  

Vztah k dětem: 

• zná a reflektuje potřeby dětí, respektuje individuální odlišnosti a vytváří bezpečný prostor s 

hranicemi, ve kterém otevřeně a srozumitelně komunikuje 

• uplatňuje rovný přístup ke všem dětem, odmítá diskriminaci 

• dbá na celostní rozvoj potenciálu dětí, svým chováním je vzorem k nápodobě 

• dbá o to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně 

• vyhýbá se negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý, 

dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje 

pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálních pochval stejně jako odsuzování 

• dbá o to, aby se ve vztazích mezi dětmi projevovala vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, 

zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora 

• citlivě přistupuje k důvěrným informacím o dětech (v přímém kontaktu i elektronicky) 

Vztah k rodičům: 

• zná a uvědomuje si hranice profesních a osobních vztahů s rodiči 

• zachovává diskrétnost o důvěrných informacích rodiny 

• snaží se o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu 

spolupracovat 

• je si vědom toho, že spolupráce funguje na základě partnerství 
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• pravidelně informuje rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i 

učení  

• společně se podílí na dění ve škole 

• pravidelně a dostatečně informuje o všem, co se v mateřské škole děje 

Vztah k instituci a okolnímu prostředí: 

• dělá vše, co může pro dobré výsledky školy, pro pozitivní vnímání školy na veřejnosti (prezentuje 

svou práci v souladu s filozofií školy) a vyvaruje se jednání, které by ji mohlo poškodit 

• jedná v souladu s filozofií, pedagogickými východisky, cíli a metodami školy 

• spolupracuje s kolegy a ostatními odborníky vždy v zájmu dítěte 

• spoluvytváří vizi školy 

• má právo na informace o dění v MŠ 

• má právo se vyjadřovat ke všem záležitostem týkajících se chodu MŠ (např. navrhovat změny) 

• své návrhy na změny konzultuje buď písemně nebo ústně s vedením školy  

• je si vědom, že vnitřní či osobní záležitosti není přípustné řešit před rodiči a  dětmi MŠ 

• dodržuje povinnost neposkytovat důvěrné informace v souvislosti s výkonem svého povolání 

• je si vědom toho, že neetické chování je nepřijatelné nejen u něj, ale i u kolegů (je neslučitelné toto 

chování ignorovat/tolerovat/opomíjet); nedojde-li k nápravě po upozornění kolegy, informuje 

pedagogický pracovník vedení školy 

• je loajální vůči škole a zřizovateli na veřejnosti 

 

Etický kodex provozních zaměstnanců 

• vytváří příjemné, bezpečné prostředí, ke všem je vstřícný, ohleduplný 

• dbá na svůj zevnějšek a svým chováním je ostatním příkladem 

• respektuje psychickou a fyzickou autonomii a jedinečnost jak dětí, tak i spolupracovníků a 

zákonných zástupců 

• respektuje svou osobnost a své potřeby, má právo na seberealizaci 

• je loajální vůči škole, dbá o další zlepšování dobrého jména školy 

• spoluvytváří poslání i vizi školy a je příkladem ostatním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


