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Obecné ustanovení 
„Etický kodex pedagogického pracovníka SSZŠ Litvínov“ je vnitřním dokumentem školy, který 
určuje základní hodnoty, pravidla jednání a chování pedagogů. Jsme si jisti, že naprostá většina 
pracovníků školy tyto principy ve své každodenní práci aplikuje, přesto je nezbytné pravidla 
definovat, prosazovat a používat tak, abychom si udrželi respekt u „našich zákazníků“ a byli 
školou v pohybu, školou respektovanou a vyhledávanou.  

 Kvalitně vzděláváme, vytváříme podmínky pro výuku 

Vzděláváme žáky na základě principů humanity a demokracie, v souladu se školním vzdělávacím 
programem „Škola v pohybu“, podle svých nejlepších schopností, znalostí a dovedností s ohledem 
na vývojové možnosti a potřeby žáka. Utváříme pro výuku žáků bezpečné a motivující prostředí. 
Výuku systematicky plánujeme, využíváme široké spektrum metod s důrazem na aktivní učení, 
svou výuku reflektujeme a vyhodnocujeme. Podněcujeme vnitřní motivaci a snažíme se o dosažení 
osobního maxima každého žáka. Poskytujeme kvalitní zpětnou vazbu, kvalitně a objektivně 
hodnotíme výsledky učení a míru dosahování kompetencí. Rozvíjíme u žáků dovednost 
sebehodnocení. 

 Vychováváme k odpovědnosti, pomáháme dětem, jsme spravedliví, respektujeme žáky 
a důvěřujeme jim 

Vychováváme žáky k odpovědnosti za své činy, nikoliv pouze k poslušnosti v přítomnosti 
pedagoga. Žákům nasloucháme, povzbuzujme je, důvěřujeme jim a respektujeme jejich osobnost. 
Jsme spravedliví a objektivní, sdílíme a používáme vytvořená pravidla hodnocení. Nepoužíváme 
fyzické ani psychické násilí, nemanipulujme se žáky z pozice nadřazenosti. Využíváme humoru při 
práci s dětmi, nezaměňujme ho s vysmíváním se, shazováním a ponižováním žáka. Jsme vzorem v 
chování, jednání, vystupování, učíme žáky prosociálnímu chování. Rozvíjíme žákovy pozitivní 
stránky, případné problémy dětí a obtížné situace řešíme s pochopením. Obezřetně nakládáme 
s důvěrnými informace o žácích.  

 Spolupracujeme a rozvíjíme kvalitní vztahy s rodiči a veřejností 

Komunikujeme na základě partnerského přístupu, vzájemné úctě a respektu. Spolupracujme s 
dětmi a rodiči při stanovení cílů výchovy a výuky tak, aby všichni měli radost a uspokojení z 
pokroků, kterých žáci dosahují. Spolupracujeme s rodiči žáků, s kolegy a dalšími profesionály 
v zájmu vzdělávání žáků.  

 Sebevzděláváme se, pracujeme s osobním nasazením, vnímáme svou profesionální 
odpovědnost, rozvíjíme své profesní kompetence 

Snažíme se podávat co nejlepší výkon. Soustavným sebevzděláváním si prohlubujeme a rozvíjíme 
své profesionální kompetence. Sebevzdělávání plánujeme a realizujeme v zájmu svém, žáků i 
školy. Své poznatky předáváme kolegům a uplatňujeme je ve výchovně vzdělávacích činnostech ve 
škole. Pravidelně provádíme sebehodnocení své práce. Pečujeme o své fyzické a psychické zdraví, 
aktivně čelíme stresu a syndromu vyhoření.  

 Respektujeme dohodnutá pravidla 

Dodržujeme vnitřní řády a směrnice školy, pravidla soužití a společenská pravidla. To co 
vyžadujeme po dětech, vyžadujeme i od sebe samých. Vychováváme svým osobním příkladem.  

 Jsme loajální ke škole, rozvíjíme kolegiální vztahy 

Jsme ochotni řešit vzniklé problémy a nedorozumění věcně a bez emocí. Neohrožujeme prestiž 
školy vynášením interních dohod. V pracovním kolektivu preferujeme týmovou práci, při 
prosazování svých cílů dbáme na dané strategie a cíle školy jako celku. O vzniklých problémech 
otevřeně komunikujeme za účelem řešení. Neznevažujeme profesionální způsobilost kolegů.  
 
Etický kodex projednán a schválen pedagogickou radou dne 1.9.2010 


