Zaměstnanci Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec

přijímají
Etický kodex zaměstnance
jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči žákům a rodičům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti a škole samotné.
Etický kodex je souborem pravidel doplňujících zákonné a jiné právní předpisy.
-

-

-

Uvědomujeme si odpovědnost za svou práci vzhledem k žákům, rodičům i společnosti.
Ke svému povolání přistupujeme jako k poslání. Svou činností sloužíme veřejnosti a jsme povinni své povolání vykonávat svědomitě s využitím svých odborných znalostí.
Soustavně usilujeme o zlepšování svých odborných předpokladů i jiných znalostí a využíváme
k tomu všech dostupných vzdělávacích příležitostí i samostudia. Dbáme i na pozitivní rozvoj
své osobnosti.
Nepovažujeme se za autoritu, která žáky manipulativně formuje, ale za jejich průvodce, který
žákům pomáhá získávat zkušenosti, informace a pomáhá jim postupně se orientovat ve společnosti.
Ve vztahu k druhým jsme ohleduplní, kooperativní a otevření.
Uvědomuje si, že máme být pro žáky názorným příkladem.
Vůči škole jsme loajální a dbáme na zlepšování jejího dobrého jména. Vyvarujeme se každého
jednání, které by je mohlo poškodit.
Respektujeme odsouhlasená rozhodnutí. Své výhrady k problémům vyjadřujeme pouze
v interní diskusi.
Uplatňujeme zásadu udržovat v tajnosti důvěrné informace o dětech a žácích, které získáváme
při výkonu své profese.

Vztah k žákům
-

Učitel (vychovatel) respektuje práva dítěte a přistupuje k nim jako k svébytné osobě.
Má na zřeteli zdravý vývoj osobnosti dětí a žáků, jemuž má napomáhat.
Napomáhá dětem a žákům uspokojovat potřeby sociálního přijetí, zakoušení úspěchu a tím sebedůvěry a kladného sebehodnocení, potřeby řádu, poznávání, radosti z tvořivých aktivit.
Vychází ze znalosti procesu učení a učí své žáky jak se správně aktivně učit, jak vyhledávat
informace, jak poznatky organizovat, logicky třídit, zpracovávat a hodnotit je.
Vede je k utváření hodnot jako vnitřního měřítka k hodnocení významu konkrétních skutečností, situací a problémů, jež umožňují správné rozhodování.
Rozvíjí rozumové schopnosti dětí a žáků - zejména logické kritické myšlení a sleduje také rozvoj jejich sociálních, estetických a mravních postojů.
Utváří u dětí a žáků sociální dovednosti - komunikaci a spolupráci.
Respektuje rodinné zázemí dětí (žáků) a jejich životní situaci.
Přistupuje k nim s ohledem na jejich individuální zvláštnosti vyplývající z charakteru osobnosti,
charakteru zdravotního oslabení či rozdílného sociálního či kulturního prostředí.
Nároky a požadavky přizpůsobuje přiměřené úrovni a možnostem dítěte nebo žáka.

-

Stanovuje cíle, které podněcují děti a žáky k dalšímu vývoji a učí je překonávat překážky,
aby získali nezbytnou schopnost čelit nezdaru a vyrovnat se se svým případným handicapem.
Poskytuje žákům průběžně zpětnou vazbu o jejich výsledcích, o jejich chování, a vždy uplatňuje
pedagogický optimismus.
Usiluje o co nejobjektivnější a spravedlivé hodnocení dětí nebo žáků a jejich výkonů, odhlíží
od svých osobních sympatií, nevytváří si skupinu oblíbenců ani protekčních žáků a dětí.
Využívá častěji pozitivních prostředků - pochvaly a povzbuzení - než trestů či jiných negativních postupů.
Negativní hodnocení vztahuje ke konkrétnímu chování či výkonu, ne přímo k osobě jedince,
aby neztrácel sebedůvěru a zůstávala mu plně otevřena cesta nápravy a dalšího zlepšování.
Soustavně vede děti a žáky k samostatnosti, sebepoznávání a sebekontrole rozborem vlastních
výkonů, chování a chyb.
Vede žáky k úctě k životu, k lidem, k životnímu prostředí, objasňuje jim základní životní hodnoty.
Vede žáky k odpovědnosti a k respektu vůči autoritě, stáří a potřebám slabších jedinců.
Využívá vhodných situací k názornému objasnění mravních zásad, společenských norem a pravidel a vyhýbá se pouhému slovnímu mentorování.
Učí žáky prakticky, na příkladech jak řešit nedorozumění a konflikty a rozvíjí jejich mravní
vědomí.
Upozorňuje žáky na možná nebezpečí a úskalí, s nimiž se mohou setkat a poučí je, jak se jich
uchránit a jak jim čelit.
Věnuje pozornost vztahům dětí a žáků - zejména ve třídě, aby nedocházelo k izolování některých jednotlivců, vyhrocenému nepřátelství, agresivnímu napadání slovnímu či fyzickému,
nebo k šikaně. Vzájemné chování a vztahy žáků citlivě usměrňuje.
Vztah k rodičům dětí a žáků

-

-
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Učitel si uvědomuje, že rodiče mají hlavní odpovědnost za výchovu svých dětí a přirozené právo o ní rozhodovat.
Učitel rodičům naslouchá a respektuje jejich roli. Odpovědně se snaží přispět ke zdárnému
vývoji svěřeného dítěte.
Seznamuje rodiče s výchovně vzdělávacím programem a postupy, i s konkrétními cíli a záměry, jaké u jejich dítěte sleduje.
Trpělivě se snaží získat jejich souhlas a podporu, snaží se navázat soustavnou spolupráci, aby
výchovné působení na dítě bylo jednotné a tím i účinnější.
Plynule rodiče informuje o prospěchu i chování dítěte a v případě potřeby s nimi projedná další
společný postup, nebo poskytne konkrétní rady a podněty.
V jednání s rodiči postupuje citlivě, ale rozhodně, ochotně s nimi sdílí svou odbornou zkušenost,
s porozuměním přijme jejich připomínky a podněty. Taktně doplní chybějící jim výchovné znalosti, podněcuje zájem o dítě a jeho problémy, případně napomáhá zlepšení jejich komunikace
s ním.
Podle konkrétních podmínek a možností poskytuje rodičům příležitost angažovat se na práci
a životě školy např. účastí na různých kulturních akcích, exkurzích či výletech, na školou uspořádaných vystoupeních žáků apod., nebo přímo při výuce.
Podporuje výchovné poslání rodiny a vždy před žákem hovoří o jeho rodině s respektem
a úctou.
Nehodnotí rodinnou situaci a nezasahuje do rodinných vztahů či problémů.
Respektuje kulturní, sociální, společenské postavení rodiny.

