
Kodex týmu školy    
Tento dokument jsme sepsali se záměrem:                                                                                                     Květen 2021  

 Vymezit si, co pro nás znamená dospělý člověk, člen týmu školy, který je dobrým příkladem  
 Ujasnit si vizi ideálního průvodce  
 Sepsat sdílené hodnoty a přístup k situacím a projektu školy, vytyčit si, kam chceme společně růst  

Jsme si vědomi toho, že každý jsme jinde v procesu přiblížení se této naší vizi a zároveň se tady a teď snažíme tuto vizi naplňovat. 
Respektujeme své tempo a navzájem se podporujeme v tom, abychom neztratili směr.  
Tento dokument budeme dle aktuální potřeby průběžně doplňovat a upravovat a novou verzi budou vždy odsouhlasovat všichni, kterých 

se kodex v tu chvíli bude týkat.             

Děti se učí hlavně a především příkladem. Proto cílem přítomnosti nás dospělých ve škole je v první řadě být dětem dobrým vzorem – jaké 
to je být dospělým členem naší společnosti, jak se chováme v různých situacích, jak řešíme problémy, jak 
komunikujeme. Naše autentičnost v životě, ve vztazích a naše ochota nést za svůj život zodpovědnost se stává příkladem.  

Hlídáme si soulad, v tom, co říkáme s tím, co děláme. Naše konání má vždy větší vliv než naše slova.  
Jsme si vědomi toho, že vědomě i nevědomě předáváme dětem také své postoje a přesvědčení.  

Ceníme si jedinečnosti každého z nás a zároveň se navzájem podporujeme v rozvoji vlastností a dovedností, které nám umožňují 
a usnadňují společné naplňování vize školy.  Každý z nás si, v souladu s osobními vlastnostmi a dovednostmi, vybíráme v rámci 
projektu role a úkoly, kde můžeme nejvíce využít svůj potenciál a smysluplně přispět celku.   
Svůj pracovní čas trávíme v souladu se sdílenými prioritami a směřováním dle vize školy. Přistupujeme aktivně k řešení situací, navrhujeme 

zlepšení a zefektivnění procesů ve škole.  
   

Naše škola má plošnou demokratickou strukturu řízení, hlas dospělého a dítěte má na sněmu stejnou váhu. Navzájem se respektujeme 
jako rovnocenné lidské bytosti, jsme si inspirací a vzájemně se od sebe učíme.   

A zároveň jsme si vědomi toho, že v mnoha ohledech pozice dítěte a dospělého v rámci školy rovnocenná není. Týká se to například těchto 
témat:  
 Průvodci jsou ze zákona zodpovědní za bezpečnost dětí.  
 Rodiče dětí platí školné a děti se můžou v rámci domluvených pravidel věnovat činnostem dle vlastního zájmu. Na rozdíl od toho 
jsou zaměstnanci školy placeni za vykonávání konkrétních činností dle domluvy a potřeb školy.  
 Průvodce jako dospělý člověk s mnoha zkušenostmi a dovednostmi má nad dítětem komunikační převahu. Je si tohoto vědom a 
sám si hlídá, aby dítětem nemanipuloval směrem k vlastnímu či domnělému zájmu dítěte.  

Společně pečujeme o prostředí školy a jsme v tom dětem dobrým příkladem. Jsme si vědomi toho, že my utváříme naše prostředí a naše 
prostředí pak utváří nás a kulturu naší školy.  

Přítomný dospělý je zodpovědný za bezpečnost dětí. Proaktivně eliminujeme možná rizika zranění. Vytváříme a udržujeme bezpečný 
prostor školy i školní zahrady.  

Společně vytváříme prostředí bezpečí a důvěry a podporujeme psychickou pohodu dětí. Sledujeme dynamiku skupiny i jednotlivých 
vztahů. Pravidelně nabízíme aktivity z oblasti psychohygieny, které umožní bezpečnou ventilaci přebytečné energie i eliminaci 
nechtěného chování.  Kreativně reagujeme na aktuální dění, například nabídkou vhodné léčivé hry.  

Jsme ochotni pomoci s mediací složité situace.  Mediační asistenci poskytujeme se svolením zúčastněných. Podporujeme děti, aby v 
určitém okamžiku samy zvládly reagovat zodpovědně a uvážlivě i ve vyhrocených situacích. Podporujeme je, aby si zachovaly svoji moc 
a důstojnost a osvojily si nástroje k řešení konfliktních situací.   

Fyzické násilí (= fyzický kontakt bez souhlasu dotčeného) je pro nás nepřijatelné. Přítomný dospělý okamžitě vstupuje do takovéto situace 
a zastavuje ji.   

V případě jakýchkoliv vážných či opakujících se problémů se obracíme na tým školy. Společně pak hledáme řešení situace a v případě 
potřeby se obracíme také na školního psychologa či rodiče.    

Jsme si vědomi a reflektujeme vlastní témata a strachy, které máme v této oblasti.   

Vzor dospěláka  

Naše místo v celku  

Rovnocennost dospělých a dětí  

Péče o fyzické prostředí školy  

Vytváření atmosféry bezpečí  



Jako průvodci jsme dětem k dispozici v jejich procesu učení, asistujeme v případě požádání v rozsahu definovaném dítětem. Pokud není 
rozsah jednoznačný, tak se doptáváme.  Při řešení problému necháváme primární aktivitu a snahu nalézt řešení na dětech (nesebereme 
jim možnost něco vyřešit, i když známe správnou odpověď, či efektivnější řešení). Plně respektujeme, když dítě odmítne naši nabídku 
pomoci či asistence.    

Pokud nezvládáme sami naučit dítě požadovanou dovednost, zajistíme dítěti pomoc jiným způsobem (obrátíme se na kolegu, zajistíme po 
projednání na sněmu externistu, požádáme o spolupráci rodiče - např. při aktivitách přesahující možnosti školy)   

Necháváme se dětmi inspirovat. Aktivně sledujeme zájmy dětí a nabízíme činnosti, které reflektují aktuální směřování dítěte (či skupiny 
dětí).    

  

Jsme si vědomi toho, že kvalita vztahů má zásadní vliv na atmosféru a kulturu prostředí.    
Pěstujeme mezi sebou vztahy založené na otevřené komunikaci, respektu a vzájemné podpoře.  Každý jsme sám zodpovědný za nastavení 

si osobních hranic, ve kterých se cítíme dlouhodobě příjemně.    
Jsme si vědomi, že vztahy jsou mimo jiné zrcadlem našich osobních témat a způsobů, jak se vztahujeme k sobě samému i ostatním. Jsme 

ochotni převzít zodpovědnost za tato svá osobní témata, která nám vztahy zrcadlí, a pracovat s nimi.     
Partnerské vztahy ve škole  
V případě partnerských vztahů mezi dospělými členy školního společenství citlivě posuzujeme a zvažujeme konkrétní situaci s ohledem na 

případný negativní vliv na školu a školní komunitu. Pokud bude kdokoliv pociťovat takovýto existující či vznikající vztah jako 
problematický, chceme se o tom dozvědět a tuto situaci společně řešit.     

Romantické, partnerské a sexuální vztahy mezi žákem a členem týmu školy považujeme za nepřijatelné.  

Jsme upřímní a ohleduplní vůči sobě i ostatním. Komunikujeme s respektem a nenásilně.  
Jsme zodpovědní za své myšlenky, emoce, slova a činy a jsme si vědomi vlivu, jaký máme na lidi a prostředí kolem sebe. Oddělujeme svá 

témata od témat dětí či ostatních a neseme za ně zodpovědnost.  
Respektujeme pestrost názorů.  Jsme si vědomi toho, že každý z nás může mít svoji vlastní pravdu a tyto pravdy se nemusejí vzájemně 

překrývat.  
Zpětnou vazbu poskytujeme se svolením člověka, kterého se týká a jsme otevřeni zpětné vazbě od ostatních.    

Všechna osobní témata dětí, rodin a ostatních členů týmu školy spadají do oblasti mlčenlivosti a diskutujeme je pouze s těmi, jichž se 
toto bezprostředně dotýká. Nekomunikujeme je vně školy a toto platí i po ukončení pracovního poměru.   

Pokud vnímáme nějaké problémy či témata k řešení, tak se je snažíme aktivně řešit a komunikujeme je s týmem školy či s těmi, jichž se to 
týká.  Vůči škole vystupujeme loajálně.  Jsme opatrní v šíření informací a zvažujeme možné negativní dopady. Pokud si nejsme jistí, 
držíme se hesla: "Méně je více".   

 

Jsme zodpovědní za péči o svoji fyzickou a psychickou pohodu a jdeme tímto ostatním příkladem.  Pečujeme o sebe a své zdraví. Známe 
své potřeby a hranice a jsme schopni je jasně komunikovat směrem k ostatním.   

Jsme si vědomi svých emocionálních potřeb (jako je například potřeba bezpodmínečné lásky a přijetí, bezpečí, ocenění atd.) a jsme si 
vědomi toho, že tyto potřeby nám nemůže naplnit nikdo zvenčí, a tedy ani neočekáváme naplňování těchto svých potřeb od druhých.   
Jsme si vědomi toho, že život, a tedy i pracovní prostředí nám může přinášet a zvědomovat různá naše osobní témata, se kterými se 
potřebujeme potkat. Pokud v nás tedy nějaké situace, či lidé vyvolávají silnou emocionální reakci, přebíráme zodpovědnost za vytvoření 
této situace i za její vyřešení. Jsme ochotni se měnit a růst.  
V případě náročných osobních situací jsme ohleduplní, hlídáme si míru sdílení a vyhýbáme se zahlcování ostatních. Jsme si vědomi toho, 
že emoce jsou “nakažlivé”, a proto se snažíme do prostředí školy vnášet přednostně emoce podporující rozvoj kultury školy.    
V případě potřeby se obracíme s prosbou o pomoc či podporu na tým školy, školního psychologa či osobního terapeuta.      

Podporujeme se, abychom se dále vzdělávali, v souladu se svými zájmy a možnostmi, v oblastech, které přispívají v naplňování vize 
školy. Konkrétně podporujeme vzdělávání v oblasti komunikace a mediace, výjezdy "na zkušenou" na spolupracující školy v ČR i v 
zahraničí a získávání dalších aktuálně potřebných dovedností. Může nastat také situace, kdy je v souladu s potřebami školy doplnit si 
vzdělání o konkrétní certifikát.     
Podporujeme se také navzájem v osobním rozvoji a dalším vzdělávání, dle vlastního výběru.   

Komunikace  

Asistence dětem  

Vztahy 

Mlčenlivost a loajalita  

Péče o svoji pohodu a osobní témata  

Profesní a osobní rozvoj   


