Mateřská škola Klásek s. p. o.
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
IČ: 06081771

AKTUALIZOVANÝ

VNITŘNÍ PŘEDPIS REZORTNÍ ORGANIZACE
Mateřské školy Klásek s. p. o.

K REZORTNÍMU INTERNÍMU PROTIKORUPČNÍMU PROGRAMU
(RIPP)
Ministerstva zemědělství ČR

Vnitřní předpis RO navazuje na AKTUALIZOVANÝ RIPP Ministerstva zemědělství ČR, jehož plné
znění je Přílohou tohoto dokumentu, a definuje k úkolům tímto programem vytyčeným zodpovědné
osoby a termíny plnění v rámci rezortní organizace Mateřská škola Klásek s. p. o.
Úkol č.

Vymezení úkolu

1
1.1

Nadále aktivní prosazování
protikorupčního postoje
vedoucím (ředitelkou) na
pracovišti dle pokynů RIPP

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Zodpovědná
osoba
(Spolupráce)
Pitnerová

Termín plnění

Průběžně, trvale

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Průběžná kontrola dodržování
Etického kodexu pedagogickými
pracovníky a dalšími zaměstnanci
organizace (ve spolupráci s rodiči)

Pitnerová

Průběžně, trvale

1.3
1.3.1

Vypracování informačního letáku
Korupce, její vymezení a povaha
a seznámení zaměstnanců s jeho
zněním (viz podpisový arch)

Pitnerová
(Krejčová)

K datu aktualizace

1.4

Zaměstnanci budou informování o Pitnerová
možnosti oznámit podezření na
korupci na záznamník
protikorupční telefonní linky:
221 812 275 nebo elektronicky na
adresu: korupce@mze.cz

1.4.1
1.5
1.5.1

K datu aktualizace

2
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1

3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

3.3
3.3.1
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2

Zveřejňované informace budou
průběžně aktualizovány na webu
www.msklasek.cz, tj.: povinné
informace o veřejných
prostředcích, grafické schéma
Organizační struktury a Kontaktů
jednotlivé zaměstnance
s uvedením funkcí (v případě
personálních změn)
Ke konci kalendářního roku bude
vedoucím (ředitelkou organizace)
provedeno hodnocení
korupčních rizik na základě
analýzy rizik MZe a bude
vypracována roční zpráva o stavu
dané problematiky v organizaci
dle pokynů aktualizovaného RIPP
MZe.

Pitnerová
(Krejčová)

Průběžně, trvale

Pitnerová
(Slepičková,
Krejčová)

Vždy ke konci
kalendářního roku

Budou dodržovány stanovené
postupy při prošetřování
podezření na korupci.

Pitnerová

Průběžně, trvale

Odeslat vyhodnocení Odboru pro
veřejné zakázky (viz RIPP)

Pitnerová
(Krejčová)

Do 31.1. sudého roku

(dle RIPP Mze) aktualizace
Vnitřního předpisu RO a tyto
zveřejněny na webu organizace

Pitnerová
(Krejčová)

K 30.6. sudého roku

5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2

Příloha 1 – RIPP MZe ČR (aktualizace k 30.6.)
Příloha 2 – leták Korupce, její vymezení a povaha

Mgr. Slavěna Pitnerová
ředitelka Mateřské školy Klásek s. p. o

