Etický kodex
Lilie – centrum předškolní výchovy
Pracovníci Lilie – centra předškolní výchovy přijímají etický kodex, který není obecně
závazným právním předpisem, ale souborem pravidel doplňujícím zákonné a jiné právní
předpisy. Etický kodex Lilie – centra předškolní výchovy chápeme jako morální závazek
upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči dětem, jejich rodičům,
spolupracovníkům navzájem, partnerům, veřejnosti. Význam etického kodexu spočívá
především v tom, že definuje hodnoty a kvalitu mezilidských vztahů založených na principech
humanity, z nichž vychází naše vize. Působíme na děti ve významném období jejich života,
kdy se formují jejich základní mravní postoje a názory, považujeme tedy za důležité ctít
odkaz a výzvu humanisty Jana Amose Komenského, že „Každý učitel má být takový, jakými
chce učinit své žáky.“
 Základními hodnotami, které vyznáváme a kterými chceme vytvářet základ pro
budování a udržení důvěry veřejnosti, jsou kvalita, osobní přístup, odpovědnost,
spolupráce, efektivita.
 Uvědomujeme si společnou odpovědnost za životní prostředí a budoucí podobu světa,
proto se aktivně podílíme nejen na zlepšování životního prostředí na pracovišti, ale
důraz klademe především na harmonické mezilidské vztahy, vzájemnost a sociální
bezpečí.
 Svou pedagogickou práci vnímáme jako poslání, jímž poskytujeme hodnotnou službu
veřejnosti, vykonáváme ji proto svědomitě s využitím svých odborných znalostí.
 Usilujeme o otevřený komunikační styl respektující hodnoty všech, kteří jej pomáhají
vytvářet. Chceme tak budovat vstřícné inspirativní prostředí poskytující dětem nejen
kvalitní péči a předškolní vzdělávání, ale přispívat jejich všestrannému rozvoji
v budujícím sociálním klimatu.
 Vytváříme harmonický tvůrčí prostor s bezpečnými a jasnými hranicemi, který
umožní naplnění individuálních potřeb každého dítěte bez rozdílu s respektováním
jeho osobnosti, vnitřního potencionálu, kulturních zvyků a lidské důstojnosti.
 Chápeme, že otevřená komunikace a spolupráce jsou v procesu organizování a vedení
výchovně vzdělávacího procesu klíčovými faktory.
 Ctíme mezilidské vztahy v rámci týmu pracovníků Lilie, také ve vztahu k dětem
a jejich rodičům, k nimž se v rámci budování sociálního klimatu zařízení chováme
korektně, vstřícně.
 Respektujeme status rodičů dětí, jichž si vážíme jako významných partnerů, se všemi
jejich právy a povinnostmi, jimž přísluší role expertů svého dítěte, otevřeně a
kompetentně s nimi nejen komunikujeme, ale pracujeme na společném cíli, jímž je
rozvoj jejich dítěte.
 Uznáváme a podporujeme práva rodičů na informace a poskytujeme je včas,
odpovědně, pravdivě, srozumitelně.
 Zachováváme důvěrnost informací o dětech a mlčenlivost o skutečnostech, o nichž
jsme se dověděli v souvislosti s výkonem svého povolání.
Kodex nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2019

