
Etický kodex zaměstnance Gymnázia Česká Lípa 
 
Obecné ustanovení 
Etický kodex zaměstnance Gymnázia v České Lípě je vnitřním dokumentem školy, který určuje základní hodnoty, 
pravidla jednání a chování pedagogů i ostatních zaměstnanců. Navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců 
uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu a vychází z nich. Vznikl na základě usnesení Rady Libereckého kraje 
č. 10/13/RK. Jeho cílem je udržovat a prohlubovat pozitivní vnímání školy ze strany veřejnosti. 

Zaměstnanec Gymnázia v České Lípě: 

Věnuje maximální péči výchovně vzdělávacímu procesu – kvalitně vzdělává, vytváří podmínky 
pro výuku. 

Vzdělává žáky na základě principů humanity a demokracie, v souladu se školním vzdělávacím 
programem, podle svých nejlepších schopností, znalostí a dovedností a s ohledem na vývojové 
možnosti a potřeby žáka. Vytváří pro výuku žáků bezpečné a motivující prostředí. Výuku 
systematicky plánuje, využívá široké spektrum metod s důrazem na aktivní učení, svou výuku 
reflektuje a vyhodnocuje. Objektivně a spravedlivě hodnotí výsledky učení a míru dosahování 
kompetencí. Rozvíjí u žáků dovednost sebehodnocení. 

Vytváří vstřícné prostředí – vychovává k odpovědnosti, pomáhá, jedná spravedlivě, respektuje 
žáky a důvěřuje jim. 

Vychovává žáky k odpovědnosti za své činy, nikoliv pouze k poslušnosti v přítomnosti pedagoga. 
Žákům naslouchá, povzbuzuje je a respektuje jejich osobnost. Jedná spravedlivě a objektivně, sdílí a 
používá jasná pravidla hodnocení. Je vzorem v chování, jednání, vystupování a učí žáky 
prosociálnímu chování. Rozvíjí žákovy pozitivní stránky, případné problémy a obtížné situace řeší s 
pochopením. 

Spolupracuje s rodiči a veřejností a rozvíjí kvalitní vzájemné vztahy. 

Předává objektivní pravdivé údaje, komunikuje na základě partnerského přístupu, vzájemné úcty a 
respektu. Spolupracuje s dětmi a rodiči při stanovení cílů výchovy a výuky. Usiluje o to, aby žáci 
využívali svých studijních schopností a dosahovali pokroku ve vzdělávání. Spolupracuje s rodiči 
žáků, s kolegy a dalšími profesionály v zájmu výchovy a vzdělávání žáků.  

Pracuje neustále na svém odborném a osobnostním růstu – sebevzdělává se, vnímá svou 
profesionální odpovědnost, rozvíjí své profesní kompetence. 

Snaží se podávat co nejlepší výkon. Soustavným sebevzděláváním si prohlubuje a rozvíjí své 
profesní kompetence. Své poznatky předává kolegům a uplatňuje je ve výchovně vzdělávacích 
činnostech ve škole. Je schopen sebehodnocení své práce. Pečuje o své fyzické a psychické zdraví. 

Respektuje dohodnutá pravidla. 

Dodržuje vnitřní řády a směrnice školy, pravidla soužití a společenská pravidla. Jedná v souladu 
s dobrými mravy. Vychovává žáky svým osobním příkladem. 

Je loajální ke škole a rozvíjí kolegiální vztahy. 

Vzniklé problémy a nedorozumění řeší věcně a bez emocí. Respektuje zásadu mlčenlivosti 
o skutečnostech, které se týkají osobních údajů či informací interního charakteru. V pracovním 
kolektivu preferuje týmovou práci, při prosazování svých cílů dbá na stanovené strategie a cíle 
školy jako celku. O vzniklých problémech otevřeně komunikuje za účelem jejich řešení. Neznevažuje 
profesionální způsobilost kolegů. 


