
VÝCHOVA K ETICKÉMU CHOVÁNÍ 

A ETIKETĚ VE ŠKOLÁCH PRIGO

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IMPLEMENTACE ZÁSAD 

ETIKY A ETIKETY VE ŠKOLÁCH PRIGO
Co je to „etika“?

• Etika je dodržování základních mravních a morálních hodnot, 
které chápeme jako nedílnou součást vzdělávání žáků 
a studentů na všech úrovních vzdělávání škol skupiny PRIGO

Co je to „etiketa“?

• Člověk, jako „zoon politikon“, se nemůže vyhnout kontaktu 
s ostatními lidmi. Proto je třeba dodržovat a také respektovat 
určitá pravidla společenského chování – tedy etiketu.

Etika a etiketa ve školách PRIGO

• Vštěpování základů etiky a etikety, jako nedílné součásti 
vzdělávání ve školách PRIGO, souvisí s unikátním konceptem 
PriorityGO, který si klade za cíl připravovat pro profesní život 
mladé lidi vybavené nejen znalostmi a schopnostmi jejich 
praktické aplikace, ale také lidi schopné se přiměřeně chovat 
a reagovat tak, jak vyžadují společenské konvence.

ETICKÝ KODEX

• Pro implementaci základních pravidel etiky byl vytvořen Etický 
kodex žáků/studentů škol skupiny PRIGO. Jednotlivé body 
budou upraveny přiměřeně na úroveň nižších stupňů vzdělávání 
škol skupiny PRIGO (mateřská a základní škola).

Proč etika a etiketa ve školách PRIGO?

• Školy skupiny PRIGO mají zájem na tom, aby je reprezentovali 
žáci/studenti, kteří budou schopni nejen obstát ve svém 
zaměstnání, ale také budou lidmi, kteří si osvojí morální 
a společenské postuláty, zcela se s nimi ztotožní a budou je brát 
jako nedílnou a přirozenou součást svého života. Budou lidmi, 
kteří budou reprezentovat značku PRIGO.

Způsob implementace

• Za implementaci oblasti je zodpovědný garant, který dohlíží na 
dodržování etických principů a společenských norem na všech 
stupních škol skupiny PRIGO. Komunikuje s jednotlivými řediteli, 
kteří si ji zahrnou do svých strategických dokumentů jako jednu 
z klíčových priorit a zajistí její aplikaci ve vzdělávacím procesu 
přes pověřené pedagogy.

PEDAGOG
• je mentorem

•  chová se v souladu se základními 
pravidly etiky a etikety

• vyžaduje respektování těchto 
pravidel ze strany žáků a studentů

• upozorňuje žáky a studenty 
na chování v rozporu s etikou 

a etiketou

METODY IMPLEMENTACE
• součást učebních osnov

•  organizace společných akcí, 
projektových dní
• organizace diskusních klubů

• organizace přednášek

ZODPOVĚDNOST 

ZA IMPLEMENTACI
• zodpovědnost je na garantovi oblasti

• pověření ředitelů jednotlivých škol, 
kteří pověří vybrané pedagogy


