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                    Etický kodex člena 

 Asociace provozovatelů dětských skupin, z.s. 
                            
 
                                Preambule 
 
Tento etický kodex formuluje základní etická východiska a postoje, k nimž se členové 
Asociace provozovatelů dětských skupin, z. s. (dále v textu může být uvedeno jen jako 
,,Asociace“)  hlásí. 
Důvodem vytvoření kodexu je nastavení pravidel chování a jednání mezi členy Asociace 
provozovatelů dětských skupin. Zároveň slouží jako prevence nedorozumění a předcházení 
konfliktním situacím.  
Tento Etický kodex platí pro všechny členy Asociace provozovatelů dětských skupin. Každý 
člen jej musí znát a rozumět jeho významu. V případě jakýchkoliv pochybností o smyslu 
těchto hodnot a principů má každý člen právo obrátit se na vedení Asociace, a to je povinno 
se těmito záležitostmi zabývat. 
 
                      
                                                        Článek 1 
                                   Základní hodnoty a principy 
 
Profesionalita – Jednáme profesionálně, snažíme se vše dělat na co nejvyšší úrovni. 
Integrita – Ve všech svých aktivitách respektujeme platné zákony i nepsané etické a morální 
normy. Podporujeme ochranu základních lidských práv a nepodílíme se na činnostech, které tato 
práva porušují. 
Upřímnost – Mezi sebou a partnery jednáme upřímně a otevřeně. Respektujeme naše členy, 
partnery, kolegy i návštěvníky našich akcí. Nešíříme nepravdivé informace, pomluvy o Asociaci 
či ostatních členech či jiné hanlivé výroky. 
 
                                              
                                                  Článek 2 
                                                Dobré jméno a loajalita 
 
Členové Asociace se svým jednáním aktivně podílejí na zvyšování kvality. Členové Asociace 
vystupují vždy tak, aby nepoškozovaly dobré jméno Asociace nebo někoho z jejích členů. 
Respektují odsouhlasené dokumenty Asociace. Nezneužívají informace z vnitřních jednání 
Asociace ke svému vlastnímu prospěchu nebo poškození činnosti Asociace. V souladu s tím 
se zavazují dodržovat následující kritéria: 
 

1. Usiluje o neustálé zvyšování kvality provozované dětské skupiny (minimálně v rozsahu 
povinných standardů kvality), např. vzděláváním svých zaměstnanců (minimálně 
v zákonném rozsahu) a podnětným prostředím umožňující rozvoj dítěte. 

2. Zachovává mlčenlivost – chrání osobní a citlivé údaje rodičů a dětí i interní informace od 
ostatních členů získané v rámci výměny zkušeností. 

3. Provozuje své zařízení s maximální péčí a svědomitostí. 
4. Prezentuje své zařízení směrem k veřejnosti pravdivě a transparentně. 
5. Dodržuje příslušné právní předpisy a normy související s provozem dětské skupiny. 
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6. Pomáhá ostatním členům Asociace například sdílením svých zkušeností. 
7. Respektuje a nediskriminuje děti ani zaměstnance. 
8. Vychází vstříc potřebám rodičů. 
9. Reprezentuje Asociaci směrem k veřejnosti, k ostatním členům se chová profesionálně.  

                                                 
                                                   Článek 3 
                                                              Sankce 
 
Neplnění kritérií nebo jiné hrubé porušení tohoto kodexu může vést k vyloučení člena 
z Asociace. O případných sankcích í zakládající členové Asociace v souladu ve stanovami 
organizace. 
 
Dokument byl schválen dne ……. 
 
 


