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1. Preambule 
Všichni zaměstnanci Domu dětí a mládeže Kojetín, (dále DDM) přijímají etický kodex 

jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání vůči spolupracovníkům, 

partnerům, účastníkům zájmového vzdělávání, veřejnosti a školskému zařízení samotnému. 

Etický kodex je základním dokumentem popisujícím principy etického chování 

zaměstnanců DDM Kojetín, není závazným právním předpisem, ale je souborem pravidel 

doplňujících zákonné a jiné právní předpisy.  

Etický kodex slouží ke kultivaci prostředí a kultury v DDM Kojetín a říká, na jakých 

hodnotách a mezilidských vztazích DDM Kojetín staví a s jakými spolupracovníky chce 

pracovat do budoucna.  Preferujeme styl otevřený a respektující hodnoty lidí, kteří jej 

pomáhají tvořit.  

 

2. Základní ustanovení 

Organizace DDM Kojetín se zavázala k tomu, aby vykonávala svou činnost etickým a 

zákonným způsobem, protože to je správná věc, pro nás, pro všechny. 

Každý z nás má osobní zodpovědnost za své konání, a to znamená víc, než jen dodržování 

platných právních předpisů: 

 převzít zodpovědnost za vlastní bezpečnost a bezpečnost druhých 

 chovat se k druhým s úctou a vážností 

 chránit životní prostředí 

 pracovat poctivě a ve prospěch DDM Kojetín 

 chránit důvěrné informace 

 chránit a spravovat majetek DDM Kojetín 

 pracovat čestně a v souladu s platnými právními předpisy 

 

3. Obecné zásady 

 jednáme tak, aby naše chování bylo vzorem pro naše účastníky 

 ctíme jedinečnost člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou či rasovou příslušnost, 

ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se 

podílí na životě celé společnosti 

 pracovník DDM Kojetín trvale rozvíjí své schopnosti, rozšiřuje a prohlubuje si 

znalosti a dovednosti v oblasti svého profesního zaměření i obecné pedagogické práce 



 na základě znalostí a dovedností pomáháme jednotlivcům i skupinám při jejich rozvoji 

a při řešení konfliktních situací 

 ke svému povolání přistupujeme jako k poslání 

 důvěryhodnost DDM Kojetín je pro nás vždy na prvním místě, proto se 

nezúčastňujeme jednání, která by důvěryhodnost mohla ohrozit 

 zaměstnanci DDM Kojetín uznávají práva účastníků, aby žili svůj život svobodným a 

naplněným způsobem, rozvíjeli své schopnosti a dovednosti, o svém životě 

rozhodovali dle vlastní volby. Zaměstnanci dbají, aby míra naplňování práv účastníků 

dosáhla svého maxima 

 rozhodujeme v souladu se základními demokratickými, lidskými a morálními 

hodnotami České republiky 

 řešíme záležitosti objektivně, na základě jejich skutkové podstaty, přihlížeje pouze 

k právě relevantním skutečnostem a bez zbytečných průtahů 

 prosazujeme práva a oprávněné zájmy účastníků zájmového vzdělávání 

4. Poskytování informací 
 poskytujeme veřejnosti veškeré požadované informace s výjimkou těch, jejichž utajení 

stanoví zákon 

 s informacemi získanými při výkonu zaměstnání nakládáme s potřebnou důvěrností a 

poskytujeme jim náležitou ochranu 

 informace poskytujeme jednotným způsobem dle svých kompetencí a určených 

pravidel jednání a vystupování 

 nepodáváme informace týkající se účastníků žádné třetí nezúčastněné straně 

5. Etické zásady odbornosti a povolání 
 týmovou výchovně vzdělávací práci chápeme jako přirozený rámec našeho 

pedagogického působení 

 dbáme na udržení a zvyšování prestiže DDM Kojetín 

 celoživotním vzděláváním a rozvojem zvyšujeme naši odbornost a profesionalitu 

 při naši práci využíváme různých nástrojů pro získání zpětné vazby 

 organizace v okolí nabízející volnočasové aktivity nechápeme jako konkurenci, 

naopak s nimi spolupracujeme 



 pracovníci DDM Kojetín zásadně nekritizují ani žádným způsobem nezlehčuje práci 

svých kolegů před účastníky zájmového vzdělávání, jejich zákonnými zástupci a 

nepedagogickým personálem 

 s kolegy spolupracujeme ve prospěch zájmového vzdělávání 

 naše povolání je naším posláním 

 jsme morálně bezúhonní a v soukromém životě se vyhýbáme takovým činnostem, 

chování a jednání, které by mohlo snížit důvěru naší organizace v očích veřejnosti 

 zachováváme, budujeme a vytváříme vhodné a bezpečné prostředí k zájmovému 

vzdělávání 

 k účastníkům se chováme vždy spravedlivě, nevyžadujeme od nich činnosti, které 

patří k jejich vlastním povinnostem, nepřivlastňujeme si jejich práci a jimi dosažené 

výsledky 

 své znalosti a dovednosti předáváme ochotně 

 komunikujeme otevřeně a přátelsky, nepodceňujeme, neponižujeme a neznevažujeme 

účastníky zájmového vzdělávání 

 dodržujeme pravidla stanovená organizací 

 svého postavení nezneužíváme vůči účastníkům zájmového vzdělávání 

 neupřednostňujeme žádného účastníka zájmového vzdělávání 

 vyvozujeme přiměřené důsledky z případných selhání a neetického chování, v rámci 

vnitřního klimatu udržujeme přátelské prostředí 

6. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli 
 odpovědně plníme povinnosti vyplývající ze závazků k zaměstnavateli 

 rozhodnutí zaměstnavatele přijímáme s respektem a loajalitou 

 zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují pracovnímu týmu závazky 

přijmout a uplatňovat je v souladu s tímto kodexem 

 udržujeme a podporujeme vzájemnou spolupráci 

 dbáme na to, aby naše pracoviště bylo vždy upravené 

 zavazujeme se nezamlčovat jakékoliv protizákonné jednání 

 zavazujeme se mlčenlivostí o veškerých skutečnostech souvisejících s výkonem 

sjednaného druhu práce, zvláště pak o skutečnostech týkajících se ochrany osobních 

údajů obsažených v informačních systémech školského zařízení 

 této mlčenlivosti jsme zavázáni i po skončení pracovního poměru 



 dbáme na úpravu vnějšího vzhledu, který je adekvátní k naší práci a odpovídá práci ve 

volnočasových aktivitách 

 veškeré jednání s účastníky a veřejností vedeme taktně a způsobem, který respektuje 

důstojnost těchto osob a zachovává jim dobré jméno 

7. Etické zásady kolegiality 
 respektujeme znalosti a zkušenosti ostatních pedagogů volného času a ostatních 

pracovníků DDM Kojetín 

 respektujeme názory ostatních pedagogů volného času a ostatních pracovníků DDM 

Kojetín 

 připomínky ke svým kolegům vyjadřujeme vhodným způsobem 

 upřednostňujeme týmovou spolupráci před individuálním pojetím práce 

 dodržujeme v rámci organizace zásady vzájemné důvěry a otevřené komunikace 

 přispíváme k dobrému klimatu v rámci vnitřního pracovního prostředí 

 pracovní vztahy udržujeme na přátelské úrovni 

 pomáháme si navzájem 

 spolupracujeme s odborníky a pracovníky jiných zařízení, organizací a institucí 

 

 

 

 

 

„Vše ve školství, výzkumu i politice musí být motivováno etikou.“ 

 

        Richard Robert Ernst 

 

 
 

 

 

 

 Bc. Jana Hrušáková 

Kojetín 3. 9. 2018         ředitelka DDM Kojetín 


