
 

 

PROFESNÍ A ETICKÝ KODEX PEČUJÍCÍ OSOBY V DĚTSKÉ SKUPINĚ 
 
Pečující osoby se řídí Profesním a etickým kodexem pečující osoby v dětské skupině, který každodenně vnášejí 

do praxe. Tento kodex je definován v zájmu dětí pobývajících v dětské skupině. Jedná se o níže uvedené body: 

 
Chování pečujících osob ke svěřenému dítěti a jejich rodičům 

1. Respektuj individuální možnosti, schopnosti, dovednosti a potřeby dětí  

2. Respektuj individuální odlišnosti dětí a vytvářej bezpečný prostor s jasnými hranicemi 

3. Zajisti, aby edukativní či výchovné procesy praktikovaly pouze pečující osoby, a to vždy 

zábavnou, hravou a interaktivní formou 

4. Zajisti, aby děti měly v rámci odpočinku po obědě na ložnici klid a nebyly vyrušovány, jde o 

„hájené území a hájený čas“, tímto pokyn k tomu, že děti vstávají, dává pouze pečující osoba  

5. Vhodně motivuj děti k jídlu a společných aktivit, ale nenuť je 

6. Děti neponižuj a chraň jejich práva i důstojnost a nikdy nepoužívej tělesné tresty 

7. Děti nedegraduj, nezesměšňuj, zamez jejich případné frustraci a neměj neodpovídající velké 

nároky, ale dej pozor naopak na to, aby nedocházelo k jejich zneschopňování   

8. Na děti nekřič, mluv s ohledem k jejich věku srozumitelně, zřetelně, vlídně, ale důstojně a 

případně důrazně, pokud dítě sedí, nikdy ve stoje dítěti nic nevytýkej   

9. Umožni dětem rozvoj samostatnosti s důrazem na jejich bezpečí  

10. Organizuj a řiď činnosti tak, aby se předcházelo úrazům 

11. Dbej na čistotu a pořádek v okolí dítěte a na zdravý vývoj dítěte 

12. Nikdy nepraktikuj jiné postupy vůči dětem, pokud o to nepožádají rodiče či nedojde ze strany 

rodičů k navrhovanému souhlasu 

13. Chovej se a komunikuj tak, abys byl/a vzorem pro děti i rodiče  

14. Zajisti, aby byly akceptovány kompetence zaměstnanců v rámci služby ve vztahu k dětem a 

k rodičům 

15. Cti etiketu v rámci oslovování a profesionálního přístup a nikdy se neskloň k prohřešku, že 

budeš nabízet tykání rodičům, případnou nabídku tykání z jejich strany, slušně odmítni 

16. Neprivileguj žádné dítě či rodiče a zajisti, aby nedocházelo k přílišné citové náklonosti dítěte či 

rodiče na pečující osobu  

17. Případné spory pečující osoba – rodič či pečující osoba – další zaměstnanec řeš mimo děti 

18. Zajisti, aby rodiče byli vždy srozumitelným způsobem a taktně, v případě výhrad diskrétně, 

vyčerpávajícím, ale ohleduplným způsobem informováni o svém dítěti 

19. Respektuj 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 a podobně 

20. Informace o dětech a rodičích nesděluj třetí kompetenčně nezainteresované osobě  

 
Chování pečujících osob v souvislosti s výkonem své profese 

21. Respektuj a dodržuj Vnitřní pravidla a Standardy kvality péče  

22. Stále si doplňuj znalosti v rámci dalšího profesního rozvoje soustavným sebevzděláváním a 

dalším profesním vzděláváním 

23. V pracovním kolektivu preferuj týmovou práci, neznevažuj profesionální způsobilost kolegů 

24. Akceptuj kompetence a hierarchii zaměstnanců organizace 

25. Otevřeně komunikuj s druhými pečujícími osobami či zaměstnanci a případné konfliktní 

situace řeš s úctou, pochopením a slušnou formou 

 

 

 


