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ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

PREAMBULE

Zaměstnanci Střední odborné školy a Gymnázia, Liberec, Na Bojišt 15,  řís ěvkové organizace  řijímají

Etický kodex zaměstnance

jako morální závazek u ravující mravní  ostoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči žákům a
rodičům, s olu racovníkům,  artnerům, veřejnost a škole samotné.

Etcký kodex není obecně závazným  rávním  řed isem, ale je souborem  ravidel do luujících
zákonné a jiné  rávní  řed isy. Jeho význam s očívá  ředevším v tom, že jasně říká, na jakých
hodnotách a mezilidských vztazích naše škola staví a o jaké s olu racovníky se chce o írat i do
budoucna.

Usilujeme o styl otevřený a res ektující hodnoty lidí, kteří jej  omáhají vytvářet. Chceme tak vytvořit
stabilní školu,  oskytující kvalitní výuku a na omáhající rozvoji svých žáků v  říjemném a bez ečném
 rostředí  ři res ektování individuality každého člověka.

Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec naší školy ctt a tm vytvářet základ  ro
vybudování a udržení důvěry veřejnost, jsou kvalita, osobní  řístu , od ovědnost, efektvita a týmová
s olu ráce. Naší snahou je zajistt škole  ros eritu a žákům co nekvalitnější vzdělání.

ZÁVAZEK ZAMĚSTNANCŮ VŮČI ŽÁKŮM A VEŘEJNOSTI

• Nejvyšší hodnotou, kterou můžeme žákům naší školy  oskytnout, je vysoká kvalita  ráce všech
zaměstnanců naší školy.

• Ke svému  ovolání  řistu ujeme jako k  oslání. Svou činnost sloužíme veřejnost a jsme
 ovinni své  ovolání vykonávat svědomitě s využitm svých odborných znalost.

• Ctme  rávo žáka na  rofesionální  řístu  k řešení jeho  otřeb. U latuováním nových
vyučovacích metod zle šujeme kvalitu výuky.

• Stále se vzděláváme a jsme scho ni své vzdělání  rokázat. Zároveu dbáme na  ozitvní rozvoj
své osobnost.

• Za samozřejmost  roflu  edagoga  ovažujeme morální bezhhonnost. Jsme si vědomi
skutečnost, že naše jednání je vzorem  ro žáky.

• Snažíme se rozvíjet intelektuální, tělesný, emocionální a s olečenský  otenciál každého žáka.
• Vytváříme  říjemné a bez ečné  rostředí, které umožní us okojení individuálních  otřeb žáka

s res ektováním jeho osobnost, životních zvyků, duchovních  otřeb, intmity a lidské
důstojnost.

• Hlásíme se k ideálům demokracie a v tomto duchu  ůsobíme na výchovu žáků.
• Res ektujeme a  od orujeme  ráva žáků na informace a jsme  ři raveni je  oskytovat

od ovědně,  ravdivě, srozumitelně a včas.
• Res ektujeme žáka jako  artnera se všemi  rávy a  ovinnostmi, včetně jeho zod ovědnost za
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své jednání. Nikdy nezneužíváme svého  ostavení vůči žákům.
• Zachováváme důvěrnost informací o žácích a zachováváme mlčenlivost o skutečnostech, o

nichž jsme se dověděli v souvislost s výkonem svého  ovolání.
• Ke všemu jsme vstřícní, slušní, korektní, žádného z žáků neu řednostuujeme,  řistu ujeme ke

všem se stejnou  éčí, nečiníme mezi nimi rozdíly.
• Před žáky nikdy neřešíme vnitřní záležitost školy.
• Máme zájem o okolní dění ve škole i mimo ni a osobně  řis íváme k řešení jednotlivých

 roblémů.
• Uvědomujeme si s olečnou od ovědnost za životní  rostředí a aktvně se  odílíme na

zle šování životního  rostředí na  racovištch i v celém regionu.

ZÁVAZEK ZAMĚSTNANCŮ VŮČI SPOLUPRACOVNÍKŮM A ŠKOLE

• S olečně zabez ečujeme korektní a s olu racující  rostředí v celé škole.
• Ctme dobré mezilidské vztahy, vztahy mezi  odřízenými a nadřízenými a vztahy v rámci celého

týmu zaměstnanců školy. Ke všem se chováme  řátelsky a vstřícně.
• Týmová  ráce je základem naší činnost. Vzájemnou s olu rací dosahujeme s olečného

hs ěchu, který je závislý na míře od ovědnost a kvalitě  ráce každého z nás.
• Koordinací všech  rocesů dbáme na jejich efektvitu a o tmálně využíváme všechny  rostředky

určené k výuce. Tím se  odílíme na zajišťování dlouhodobé  ros erity školy.
• Jsme vůči škole loajální a dbáme na zle šování jejího dobrého jména. Vyvarujeme se každého

jednání, které by je mohlo  oškodit. Res ektujeme odsouhlasená rozhodnut. Své výhrady
k  roblémům vyjadřujeme  ouze v interní diskusi.

ZÁVAZEK MANAGEMENTU ŠKOLY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM

• Vytváříme  oslání a vizi školy a jdeme  říkladem ve formování její kultury. Zaměstnance
vedeme k od ovědnost za odvedenou  ráci a výkon.

• Jsme osobně zainteresováni na  roces zajišťování kvalitního systému řízení a na jeho neustálém
zle šování. Dbáme na soustavné zle šování komunikace uvnitř  racovního kolektvu.

• O rozhodnutch a jejich  ří adných změnách informujeme všechny členy sboru včas a
 růkazným z ůsobem.

• Vytváříme  řed oklady  ro zabez ečení korektního a s olu racujícího  rostředí v celé škole.
• A likujeme rovný  řístu  ke všem zaměstnancům bez ohledu na jejich a robaci, věk a  ohlaví.
• Navrhujeme  rojekty  ro kontnuální zvyšování kvality školy a navozujeme atmosféru trvalé

změny s ohledem na rychle se měnící vnější  odmínky.
• Sledujeme znalost a scho nost zaměstnanců a jejich  otenciál a vytváříme  řed oklady  ro

jejich rozvoj. Zaměstnancům umožuujeme odborný a kariérní růst s návaznost na jejich
s ravedlivé odměuování.

• Rozvíjíme dialog mezi zaměstnanci a vedením školy. Pří adné s ory a nedorozumění vzniklé
mezi zaměstnancem a veřejnost  osuzujeme nestranně a ctme zásadu  resum ce neviny.

• Res ektujeme názory zaměstnanců, jejich osobnost, životní zvyky, duchovní  otřeby, intmitu a
lidskou důstojnost. Pečujeme o jejich  otřeby a  omáháme jim dosahovat jejich osobních cílů.

V Liberci dne 29.04.2013

________________________________________________________________________________________________
______________
e-mail: info@ssams.cz Komerční banka, a.s., Liberec tel: 485 151 099 IČ: 00671274
Www: www.ssams.cz č. hčtu: 30838461/0100 Stránka 2 z 2


	ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

