
 
 

   
 

Etický kodex mateřské školy a dětské skupiny 

Montevláček 

 

Naší vizí je vytvořit dětem vlídné a bezpečné prostředí plné pohody a bohatých zážitků, ve 

kterém budou moci maximálně rozvinout své osobní předpoklady a z naší mateřské školy a 

dětské skupiny budou odcházet otevřené životu, dalšímu objevování a dobře vybavené do 

situací, které je v životě přirozeně čekají. Chceme prostřednictvím různorodých aktivit, které 

vedou k tvořivému uplatňování vlastních zkušenosti, prožívání, hledání, experimentování a 

respektováním přirozených lidských potřeb umožnit dítěti objevování světa.  

Filozofií naší práce je vést děti ke zdravému způsobu života, podporovat jejich postoje, které 
je učí k úctě ke zdraví a životu, respektování potřeb druhých lidí a ochraně okolní přírody, 
zvířat i rostlin. Významným prvkem je rovněž uvědomění si významu rodiny, vzájemné lásky 
a úcty ke svým blízkým, druhým lidem, ale rovněž sobě samotnému.  

Základem našeho přístupu je komunikace, spolupráce, ale také prozákaznicky orientovaný 
přístup, směřovaný jak k rodičům, tak také k jiným organizacím a subjektům.  

 

Pravidla chování pečujících osob ke svěřenému dítěti: 

vědomě směřuje k rozvoji potenciálu dětí a je jim vzorem k nápodobě; řádně a svědomitě 
pečuje o svěřené dítě; zná a reflektuje potřeby dětí; respektuje pravidla a zvyky rodiny; dbá 
na zdravý vývoj dítěte; odpovídá za používání vhodných metod a forem práce; uplatňuje 
individuální přístup k dítěti; respektuje jeho individuální odlišnosti a vytváří bezpečný prostor 
s jasnými hranicemi, ve kterém otevřeně a srozumitelně komunikuje; umožňuje dětem 
rozvoj samostatnosti s důrazem na bezpečí dítěte; stanovuje základní pravidla a dbá na jejich 
dodržování; organizuje a řídí činnosti tak, aby se předcházelo úrazům; dbá na čistotu a 
pořádek v okolí dítěte; respektuje právo každého dítěte na seberealizaci; jedná tak, aby se 
chránila důstojnost a lidská práva svěřeného dítěte.  

Pravidla chování pečujících osob k rodičům dítěte:  

odpovědně chrání právo rodičů na soukromí a důvěrnost jeho sdělení; neposkytne žádnou 
informaci bez souhlasu rodičů; je loajální a respektuje národnost, vyznání, výchovný styl, 
životní styl rodičů.  

Pravidla chování pečujících osob v souvislosti s výkonem své profese:  

svoji práci přijímá jako poslání, a proto dává přednost profesionální odpovědnosti před svými 
soukromými zájmy; dbá na vlastní vzhled, vystupování a kultivovaný projev; dbá na udržení a 
zvýšení odborné úrovně své práce a uplatňování nových přístupů a metod, pro svůj odborný 
růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků. 



 
 

   
 

 

Pravidla chování pečujících osob ke společnosti:  

respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu 
či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, 
ekonomickou situaci, náboženství a politické přesvědčení.  

Pravidla chování rodičů dítěte k provozu organizace:  

respektuje a dodržuje pravidla provozu.  

Pravidla chování rodičů dítěte k pečujícím osobám:  

otevřeně komunikuje s pečujícími osobami; respektuje pokyny pečujících osob; udržuje 
pozitivní mezilidské vztahy a základy slušného chování; respektuje profesionalitu a vzdělání 
pečujících osob; konfliktní situace řeší s respektem, pochopením a slušnou formou. 

Pravidla chování rodičů dítěte k ostatním rodičům a dětem:  

respektuje jedinečnost ostatních rodičů bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, 
rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální 
orientaci, ekonomickou situaci, náboženství a politické přesvědčení.  

Pravidla chování dětí:  

jednoduché dohody o tom, že se neničí vybavení, nepouští zbytečně voda, třídí odpad.  

Pravidla chování dětí v DS k pečujícím osobám:  

jednoduché dohody o základním slušném chování (pravidlo 3P: pozdrav, popros, poděkuj), o 
respektu vůči pokynům pečujících osob.  

Pravidla chování dětí v DS k ostatním rodičům a dětem:  

jednoduché dohody o respektu ostatních dětí a rodičů.  

 

S etickým kodexem byli prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci organizace. 

 

V Lichnově dne 19.8.2018 

 

  

Mgr. Radomila Bryknarová 

 


