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Etický kodex zaměstnanců 

 
 Pedagogický a zdravotnický pracovník při své práci dodržuje Ústavu České 

republiky, Úmluvu o lidských právech, Chartu práv dítěte a další právní 

předpisy a samozřejmě tento Etický kodex. 

 

 Pedagogický a zdravotnický pracovník při své práci zachovává úctu k životu, 

respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, 

pohlaví, rasu, národnost a sociální postavení. 

 

Etický přístup zaměstnance vůči zaměstnavateli 

 je loajální vůči svému zaměstnavateli 

 snaží se o zachování dobrého jména Očního stacionáře a Jeslí 

 zdrží se jakéhokoliv chování a jednání, které by mohlo poškodit organizaci 

 jedná v souladu s filozofií organizace 

 spolupracuje s kolegy a ostatními odborníky v zájmu dítěte 

 zaměstnanec soustavně prohlubuje své odborné znalosti dalším vzděláváním 

 zdravotnický pracovník spolupracuje s jinými odbornými očními ambulancemi 

 své výhrady k problémům vyjadřuje v interní diskuzi 

 

Etický přístup vůči sobě samému 

 zdravotnický pracovník je povinen přistupovat ke své práci s veškerou odbornou 

schopností 

 zdravotnický pracovník poskytuje péči dětským klientům s očními vadami 

 zdravotnický pracovník respektuje lékařské tajemství 

 pedagogický pracovník se plně věnuje výchovně vzdělávacímu procesu dětí 

 snaží se předejít syndromu vyhoření 

 

Etický přístup vůči kolegům 

 spolupracuje s kolegy a s ostatními odborníky vždy v zájmu dítěte 

 je si vědom, že vnitřní či osobní problémy není vhodné řešit před dětmi ani ostatními 

rodiči 

 podílí se na společném cíli 

 neponižuje, ani nikterak neuráží své kolegy 

 

Etický přístup vůči klientům 

 pedagogický a zdravotnický pracovník neznevýhodňuje žádného žáka a klienta 

 pedagogický a zdravotnický pracovník pracuje se všemi dětmi a klienty se stejnou 

péčí a rovnocenným přístupem 

 pedagogický a zdravotnický pracovník je svým chováním vzorem pro děti a klienty 

 

Etický přístup vůči rodinám 

 zná a uvědomuje si profesní hranice 

 respektuje mlčenlivost o důvěrných informacích klientů, dětí a jejich rodin 

 otevřeně komunikuje s rodiči 

 buduje aktivní prostor pro spolupráci s rodinou 

 


