
 
 

Etický kodex pedagogického pracovníka  
Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín 

 

Pedagog sobě 
1) je si vědom svého poslání a přesahu své profese na rodinu, společnost i budoucnost  
2) svou profesionalitou a pedagogickým optimismem usiluje o dobrou veřejnou pověst  

a společenskou prestiž profese učitele  
3) věnuje maximální péči výchovně vzdělávacímu procesu  
4) celoživotně pracuje na svém odborném i osobnostním růstu 
5) umí přiznat vlastní chybu, dokáže být k sobě kritický 
6) za svou práci a rozhodování nevyžaduje dary, úsluhy, laskavosti či jiná zvýhodnění  
7) předchází syndromu vyhoření  
8) pečuje o svůj zevnějšek 
9) vytváří vstřícné a kolegiální prostředí 
10) dodržuje vnitřní řády a směrnice školy  
 

Pedagog žákům 
1) je žákům vzorem 
2) respektuje osobnost žáka  
3) pomáhá u žáků rozvíjet intelekt, dovednosti, schopnosti a morální vlastnosti 
4) je empatický a tolerantní  
5) svou prací usiluje o získání a udržení si důvěry žáků  
6) citlivě přistupuje k důvěrným informacím o žácích  
7) nezneužívá svého postavení vůči žákům, je objektivní a spravedlivý 
8) užívá výchovných opatření s velkou obezřetností a s taktem, vždy s přihlédnutím 

k individuálnímu případu a konkrétní situaci 
9) nepoužívá fyzické a psychické tresty, neponižuje žáky 
10) před žáky neřeší vnitřní záležitosti školy 
 

Pedagog škole, kolegům, rodičům a veřejnosti 
1) je loajální vůči škole a pomáhá vytvářet dobrou image školy   
2) zajímá se o dění ve škole a přispívá svými návrhy ke zlepšení chodu školy  
3) aktivně spolupracuje s vedením školy a svými kolegy 
4) pomáhá vytvářet solidární kolektiv  
5) nekritizuje a nezlehčuje práci kolegů před žáky, rodiči i veřejností 
6) nešíří nepatřičné informace a nehodnotí způsob práce svých kolegů 
7) respektuje a podporuje roli rodiče, vystupuje partnersky, snaží se je pochopit  
8) s rodiči či opatrovníky žáků udržuje zdvořilý a profesionální způsob komunikace 
9) srozumitelně a objektivně informuje rodiče o chování a prospěchu žáka 
10) uvědomuje si, že i ve svém osobním životě reprezentuje školu 

 
Etický slib pedagogického pracovníka školy: 
„Budu jednat vždy tak, abych dostál své cti v duchu výše uvedeného.“ 


