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Etický kodex zaměstnance
Zaměstnanci ZŠ, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, přijímají
Etický kodex zaměstnance jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání
všech zaměstnanců vůči dětem, žákům, rodičům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti
a škole samotné.
Naše vize je být moderní, přitažlivou a dynamickou školou, která navazuje na všechny dobré
zkušenosti českého speciálního školství a nebrání se novým přístupům k výchově
a vzdělávání. Chceme být školou otevřenou, kde jsou děti, žáci a jejich rodiče vždy vítáni.
Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec naší školy ctít, jsou osobní přístup,
odpovědnost, efektivita a týmová spolupráce. Naší snahou je zajistit škole prosperitu a žákům
co nejkvalitnější vzdělání. Nejvyšší hodnotou, kterou můžeme dětem a žákům naší školy
poskytnout, je vysoká kvalita práce všech zaměstnanců naší školy.
Závazek zaměstnanců
 Ke svému povolání přistupujeme zodpovědně. Jednáme a rozhodujeme se na základě
principů humanity a demokracie.
 Chápeme svou úlohu ve smyslu pomáhající profese, své postavení nevyužíváme
k manipulaci a k soukromému osobnímu prospěchu. Uplatňujeme rovný přístup ke
všem dětem a žákům. Odmítáme všechny formy diskriminace nebo chování, které
utlačuje druhé.
 Ctíme právo dětí a žáků na profesionální přístup k řešení jeho potřeb. Uplatňováním
nových vyučovacích metod zlepšujeme kvalitu výuky.
 Společně zabezpečujeme korektní a spolupracující prostředí v celé škole.
 Soustavným sebevzděláváním prohlubujeme a rozvíjíme své profesní kompetence.
 Za samozřejmost profilu pedagoga považujeme morální bezúhonnost. Jsme si vědomi
skutečnosti, že naše jednání je vzorem pro děti a žáky.
 Snažíme se rozvíjet intelektuální, tělesný, emocionální a společenský potenciál
každého dítěte a žáka. Vytváříme příjemné a bezpečné prostředí, které umožní
uspokojení individuálních potřeb dětí a žáků s respektováním jeho osobnosti,
životních zvyků, duchovních potřeb, intimity a lidské důstojnosti.
 Respektujeme a podporujeme práva dětí a žáků na informace a jsme připraveni je
poskytovat odpovědně, pravdivě, srozumitelně a včas.

 Respektujeme děti a žáky jako partnery se všemi právy a povinnostmi, včetně jeho
zodpovědnosti za své jednání. Nikdy nezneužíváme svého postavení vůči dětem
a žákům.
 Zachováváme důvěrnost informací a mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsme se
dověděli v souvislosti s výkonem svého povolání. Důsledně dodržujeme zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 Uvědomujeme si společnou odpovědnost za životní prostředí a aktivně se podílíme na
zlepšování životního prostředí nejen na pracovišti.
 Týmová práce je základem naší činnosti. Vzájemnou spoluprací dosahujeme
společného úspěchu, který je závislý na míře odpovědnosti a kvalitě práce každého
z nás. Spolupracujeme s odborníky z jiných oblastí.
 Jsme vůči škole loajální a dbáme na zlepšování jejího dobrého jména. Respektujeme
odsouhlasená rozhodnutí. Své výhrady k problémům vyjadřujeme pouze v interní
diskusi. Před dětmi a žáky nikdy neřešíme vnitřní záležitosti školy.
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