
Etický kodex DS Miniškolka MARCO 

 

Pravidla chování pečujících osob ke svěřenému dítěti 

Pečující osoba vědomě směřuje k celostnímu 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 

Pečující osoba 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 

Pečující osoba 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 
Pečující osoba 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 DS 

Rodič respektuje a dodržuje pravidla provozu DS.  

Pravidla chování rodičů dítěte k pečujícím osobám 

Rodič 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 

Rodič 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 v DS k provozu DS 

Dítě respektuje jednoduché dohody a pokyny pečujících osob, např. že se neničí vybavení, nepouští 
zbytečně voda, třídí se odpad a podobně;  

Pravidla chování dětí v DS k pečujícím osobám 

Dítě respektuje základním pravidla slušného chování (pravidlo 3P: pozdrav, popros, poděkuj), o respektu 
vůči pokynům pečujících osob a podobně;  

Pravidla chování dětí v DS k ostatním rodičům a dětem 
Dítě dodržuje jednoduché dohody o respektu ostatních dětí a rodičů.  
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