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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.02.2018

Pořadí jednání č. 51
Odvolání ředitele, vyhlášení konkurzu a jmenování členů konkurzní komise na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ředitelky
1.      Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
2.      Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace
3.      Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková 

organizace
4.      Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
5.      Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, 

Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
6.      Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková 

organizace
7.      Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec 

nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
8.      Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
9.      Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková 

organizace
10.      Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec 

nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace
11.      Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
12.      Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková 

organizace
13.      Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, 

příspěvková organizace
14.      Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková 

organizace
15.      Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková 

organizace
16.      Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, 

Lužická 920/7, příspěvková organizace
17.      Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková 

organizace
18.      Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, 

příspěvková organizace
19.      Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, 

příspěvková organizace
20.      Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace
21.      Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková 

organizace
22.      Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace
23.      Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
24.      Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace
25.      Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková 

organizace
26.      Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace
27.      Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace
28.      Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková 



GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 2 / 13

organizace
29.      Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková 

organizace
30.      Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, 

Semily, příspěvková organizace
31.      Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková 

organizace

Rada kraje po projednání

o d v o l á v á

dle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
z vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky k 31. 7. 2018

1. Mgr. Jiřího Kozlovského, ředitele Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, 
příspěvková organizace,

2. Mgr. Františka Bruse, ředitele Gymnázia a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková 
organizace,

3. PhDr. Jindřicha Vojtu, ředitele Gymnázia Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, 
příspěvková organizace,

4. Mgr. Miroslava Vávru, ředitele Gymnázia, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková 
organizace,

5. Mgr. Jaroslava Šťastného, ředitele Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, 
Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace,

6. Ing. Rostislava Láda, ředitele Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, 
příspěvková organizace,

7. Mgr. Jiřího Kabelku, ředitele Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní 
akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace,

8. Mgr. Jaroslava Počera, ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace,

9. Mgr. Petra Luksche, ředitele Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, 
příspěvková organizace,

10. Mgr. Bc. Martinu Picko Baumannovou, ředitelku Střední uměleckoprůmyslové školy 
a Vyšší odborné školy, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace,

11. Mgr. Lenku Novákovou, ředitelku Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října 1390, 
příspěvková organizace,

12. Ing. Zdeňka Krabse, Ph.D., ředitele Střední školy a Mateřské školy, Liberec, 
Na Bojišti 15, příspěvková organizace,

13. Ing. Markétu Zelinkovou, ředitelku Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou, 
Dr. Farského 300, příspěvková organizace,

14. Ing. Zdeňka Šlaicha, ředitele Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, 
Dvorská 447/29, příspěvková organizace,

15. PaedDr. Lubomíra Charouska, ředitele Střední školy, Lomnice nad Popelkou, 
Antala Staška 213, příspěvková organizace,

16. Mgr. Víta Šťastného, ředitele Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené, 
Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace,
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17. Mgr. Froniku Burešovou, ředitelku Základní školy, Jablonec nad Nisou, 
Liberecká 1734/31, příspěvková organizace,

18. PaedDr. Blanku Dvořákovou, ředitelku Základní školy a Mateřské školy při dětské 
léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace,

19. Mgr. Petru Ouředníkovou, ředitelku Základní školy a Mateřské školy při nemocnici, 
Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace,

20. Mgr. Luďka Špráchala, ředitele Základní školy, Tanvald, Údolí Kamenice 238, 
příspěvková organizace,

21. Mgr. Maruši Žofkovou, ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Jilemnice, 
Komenského 103, příspěvková organizace,

22. Mgr. Ivu Vaňátkovou, ředitelku Základní školy speciální, Semily, Nádražní 213, 
příspěvková organizace,

23. Mgr. Ilonu Hellerovou, ředitelku Dětského domova, Česká Lípa, Mariánská 570, 
příspěvková organizace,

24. Mgr. Vlastimila Faltýnka, ředitele Dětského domova, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, 
příspěvková organizace,

25. Mgr. Reginu Stiblíkovou, ředitelku Dětského domova, Základní školy a Mateřské školy, 
Krompach 47, příspěvková organizace,

26. Mgr. Šárku Blechovou, ředitelku Dětského domova, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková 
organizace,

27. Mgr. Mojmíra Hojače, ředitele Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, 
příspěvková organizace,

28. Mgr. Ivanu Ullmannovou, ředitelku Pedagogicko-psychologické poradny, Jablonec 
nad Nisou, příspěvková organizace,

29. Mgr. Janu Hlavovou, ředitelku Pedagogicko-psychologické poradny, Liberec 2, 
Truhlářská 3, příspěvková organizace,

30. Mgr. Věru Provazníkovou, ředitelku Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně 
pedagogického centra, Semily, příspěvková organizace,

b e r e  n a  v ě d o m í

oznámení PaedDr. Václava Hartmana, ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Jilemnice, 
Tkalcovská 460, příspěvková organizace o ukončení výkonu práce na vedoucím pracovním 
místě ředitele školy k 31. 7. 2018,

v y h l a š u j e

konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:

1. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace,

2. Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace,

3. Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace,

4. Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace,

5. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, 
příspěvková organizace,

6. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace,

7. Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, 
Horní náměstí 15, příspěvková organizace,
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8. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, 
Šamánkova 500/8, příspěvková organizace,

9. Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace,

10. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, 
Horní náměstí 1, příspěvková organizace,

11. Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace,

12. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,

13. Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková 
organizace,

14. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,

15. Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace,

16. Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, 
příspěvková organizace,

17. Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace,

18. Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková 
organizace,

19. Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková 
organizace,

20. Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace,

21. Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace,

22. Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace,

23. Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace,

24. Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace,

25. Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace,

26. Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,

27. Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace,

28. Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,

29. Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace,

30. Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, 
příspěvková organizace,

31. Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková 
organizace,

j m e n u j e

konkurzní komisi pro konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:

1. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,  
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, určen zřizovatelem
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu  
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje,
Mgr. Helena Paszeková, ředitelka Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková 
organizace, odbornice v oblasti státní správy, 
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Mgr. Petr Kvoch, pedagogický pracovník školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Mgr. Petr Šolc, člen školské rady,

2. Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, určen zřizovatelem,
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje,
Mgr. Helena Paszeková, ředitelka Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková 
organizace, odbornice v oblasti státní správy, 
Mgr. Iva Herrmannová, pedagogická pracovnice školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Lýdie Elicerová, členka školské rady,

3. Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace 
ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, určen zřizovatelem
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje, 
RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D., ředitel Gymnázia Dr. Randy, Jablonec nad Nisou, 
příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, 
Mgr. Pavel Nečaský, pedagogický pracovník školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Mgr. Lukáš Rambousek, předseda školské rady,

4. Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, určen zřizovatelem,
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje,
RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D., ředitel Gymnázia Dr. Randy, Jablonec nad Nisou, 
příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, 
Mgr. Jana Rozumová, pedagogická pracovnice školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
PhDr. et Mgr. René Brož, člen školské rady,

5. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, 
příspěvková organizace ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy 
majetku a informatiky, určena zřizovatelem,
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje,
RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D., ředitel Gymnázia Dr. Randy, Jablonec nad Nisou, 
příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, 
Ing. Michael Canov, pedagogický pracovník školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
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Ing. Eva Píšová, členka školské rady,

6. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace 
ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy 
majetku a informatiky, určena zřizovatelem,
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje,
RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D., ředitel Gymnázia Dr. Randy, Jablonec nad Nisou, 
příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, 
PhDr. Martin Kabrna, pedagogický pracovník školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
PaedDr. Jiřina Ledvinková, člen školské rady,

7. Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, 
Horní náměstí 15, příspěvková organizace ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, určen zřizovatelem,
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje,
Ing. Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčková 426, 
příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, 
Ing. Denisa Hojsáková, pedagogická pracovnice školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Ing. Boris Pospíšil, člen školské rady,

8. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, 
Šamánkova 500/8, příspěvková organizace ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy 
majetku a informatiky, určena zřizovatelem,
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje,
Ing. Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčková 426, 
příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, 
Mgr. Jaroslav Šíma, pedagogický pracovník školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Mgr. René Havlík, člen školské rady,

9. Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace 
ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy 
majetku a informatiky, určena zřizovatelem,
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje,
Ing. Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčková 426, 
příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, 
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Ing. Bc. Dagmar Renčínová, pedagogická pracovnice školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Ing. Libuše Fouňová, členka školské rady, manažerka firmy CLUTEX – Klastr 
Technické textilie, z.s.

10. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, 
Horní náměstí 1, příspěvková organizace ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, určen zřizovatelem,
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje,
Ing. Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčková 426, 
příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, 
Ing. Vlasta Iserová, pedagogická pracovnice školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Mgr. Libor Křapka, člen školské rady,

11. Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, určen zřizovatelem
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje
Ing. Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčková 426, 
příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, 
Mgr. Iveta Vavřichová, pedagogická pracovnice školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Mgr. Eva Krejčí, členka školské rady, hlavní sestra Panochovy nemocnice Turnov,

12. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace 
ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy 
majetku a informatiky, určena zřizovatelem,
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje,
Ing. Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčková 426, 
příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, 
Ing. Daniela Hejátková, pedagogická pracovnice školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Ing. Zuzana Kolačná, členka školské rady,

13. Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková 
organizace ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, určen zřizovatelem,
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje,
Ing. Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčková 426, 

příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, 
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Bc. Milan Fedorko, pedagogický pracovník školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Drahoš Hanč, člen školské rady,

14. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace 
ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy 

majetku a informatiky, určena zřizovatelem,
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje,
Ing. Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčková 426, 
příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, 
Mgr. Zdena Palová, pedagogická pracovnice školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Ing. Josef Honzejk, člen školské rady,

15. Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace 
ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, určen zřizovatelem,
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje,
Ing. Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčková 426, 
příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, 
Mgr. Blanka Přikrylová, pedagogická pracovnice školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Mgr. Věra Provazníková, členka školské rady,

16. Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, 
příspěvková organizace ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní komise,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení resortu hospodářského 
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, určena zřizovatelem,
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje,
Mgr. Rita Rozkovcová, ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Jablonec nad Nisou, 
Kamenná 404/4, odbornice v oblasti státní správy, 
Mgr. Andrea Špidlová, pedagogická pracovnice školy,
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Mgr. Veronika Bechová, členka školské rady,

17. Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace 
ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní komise,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení resortu hospodářského 
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, určena zřizovatelem,
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, 
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mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje,
Mgr. Rita Rozkovcová, ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Jablonec nad Nisou, 
Kamenná 404/4, odbornice v oblasti státní správy, 
Mgr. Petra Nosková, pedagogická pracovnice školy,
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu české školní inspekce,
Mgr. Zuzana Plzenská, členka školské rady,

18. Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková 
organizace ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní komise,
Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje 
venkova, určen zřizovatelem,
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje,
Mgr. Rita Rozkovcová, ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Jablonec nad Nisou, 
Kamenná 404/4, odbornice v oblasti státní správy, 
Jana Urešová, pedagogická pracovnice školy,
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Mgr. Petra Čeřovská, členka školské rady,

19. Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková 
organizace ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní komise,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského 
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, určena zřizovatelem,
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje,
Mgr. Rita Rozkovcová, ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Jablonec nad Nisou, 
Kamenná 404/4, odborník v oblasti státní správy, 
Mgr. Gabriela Landovská, pedagogická pracovnice školy,
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Dagmar Třešňáková, členka školské rady,

20. Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní komise,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení resortu hospodářského 
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, určena zřizovatelem,
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje,
Mgr. Rita Rozkovcová, ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Jablonec nad Nisou, 
Kamenná 404/4, odbornice v oblasti státní správy, 
Lenka Machová, pedagogická pracovnice školy,
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Jana Hýsková, členka školské rady,

21. Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace 
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ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní komise,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení resortu hospodářského 
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, určena zřizovatelem,
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje,
Mgr. Rita Rozkovcová, ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Jablonec nad Nisou, 
Kamenná 404/4, odbornice v oblasti státní správy, 
Mgr. Magdaléna Rychtrová, pedagogická pracovnice školy,
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Mgr. Zdeňka Kobrová, členka školské rady,

22. Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní komise,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení resortu hospodářského 
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, určena zřizovatelem,
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje,
Mgr. Rita Rozkovcová, ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Jablonec nad Nisou, 
Kamenná 404/4, odbornice v oblasti státní správy, 
Bc. Alena Bémová, pedagogická pracovnice školy,
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Lenka Vítková, členka školské rady,

23. Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní komise,
Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje 
venkova, určen zřizovatelem,
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje,
Mgr.  Bc. Vladimír Brebta, ředitel Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné 
péče a základní školy, Liberec, odborník v oblasti státní správy, 
Donna Revajová, pedagogická pracovnice dětského domova,
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce,

24. Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní komise,
Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje 
venkova, určen zřizovatelem,
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje,
Mgr.  Bc. Vladimír Brebta, ředitel Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné 
péče a základní školy, Liberec, odborník v oblasti státní správy, 
Hana Vaňurová, pedagogická pracovnice dětského domova,
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PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce,

25. Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace 
ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní komise,
Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje 
venkova, určen zřizovatelem,
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje,
Mgr.  Bc. Vladimír Brebta, ředitel Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné 
péče a základní školy, Liberec, odborník v oblasti státní správy, 
Renata Hrochová, pedagogická pracovnice,
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Mgr. Olga Kaplová, předsedkyně školské rady,

26. Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní komise,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení resortu hospodářského 
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, určena zřizovatelem,
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje
Mgr.  Bc. Vladimír Brebta, ředitel Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné 
péče a základní školy, Liberec, odborník v oblasti státní správy,
Mgr. Pavlína Stavinohová, pedagogická pracovnice dětského domova,
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce,

27. Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní komise,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení resortu hospodářského 
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, určena zřizovatelem,
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje,
Mgr.  Bc. Vladimír Brebta, ředitel Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné 
péče a základní školy, Liberec, odborník v oblasti státní správy, 
Mgr. Viera Hlaváčová, pedagogická pracovnice dětského domova,
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu české školní inspekce,

28. Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 
ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní komise,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení resortu hospodářského 
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, určena zřizovatelem,
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje,
PaedDr. Zdeňka Pospíšilová, speciální pedagožka Pedagogicko-psychologické poradny, 
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Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace, odbornice v oblasti státní správy, 
Mgr. Pavlína Elizabeth Janků, pedagogická pracovnice školského poradenského zařízení,
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce,

29. Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace 
ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní komise,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení resortu hospodářského 
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, určena zřizovatelem,
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje,
PaedDr. Zdeňka Pospíšilová, speciální pedagožka Pedagogicko-psychologické poradny, 
Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace, odbornice v oblasti státní správy, 
Mgr. Lenka Langrová, pedagogická pracovnice školského poradenského zařízení,
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce,

30. Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, 
příspěvková organizace ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem, předsedkyně konkurzní komise,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení resortu hospodářského 
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, určena zřizovatelem,
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, určena ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje,
PaedDr. Zdeňka Pospíšilová, speciální pedagožka Pedagogicko-psychologické poradny, 
Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace, odbornice v oblasti státní správy, 
Mgr. Lenka Marková, pedagogická pracovnice školského poradenského zařízení,
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu,

31. Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace 
ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, určen zřizovatelem, předseda konkurzní komise,
Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, určen zřizovatelem,
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, určen ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje,
RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D., ředitel Gymnázia Dr. Randy, Jablonec nad Nisou, 
příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, 
Mgr. Mojmír Zemánek, pedagogický pracovník školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
MUDr. Jiří Kalenský, předseda školské rady,

a  u k l á d á

1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti:

     a) zajistit činnost konkurzních komisí pro konkurzy na vedoucí pracovní místa     
ředitelů/ředitelek vybraných škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým 
krajem v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,

Termín: 30. 04. 2018
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     b) informovat Radu Libereckého kraje o výsledcích konkurzů,

Termín: 31. 08. 2018

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení textu vyhlášených 
konkurzů a jmenování jednotlivých členů konkurzních komisí k podpisu Martinu Půtovi, 
hejtmanovi Libereckého kraje.

Termín: 31. 03. 2018


