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4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.03.2017

Pořadí jednání č. 60
Konkurz (vyhlášení konkurzu a jmenování členů konkurzní komise) na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ředitelky
1)      Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
2)      Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, 

příspěvková organizace

Rada kraje po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

1) oznámení Mgr. Emilie Ráčkové, ředitelky Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková 
organizace o ukončení výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitelky školy 
k 31. 7. 2017,

2) oznámení PaedDr. Milana Kubáta, ředitele Střední odborné školy a Středního odborného 
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace o ukončení výkonu práce 
na vedoucím pracovním místě ředitele školy k 30. 9. 2017,

v y h l a š u j e

konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:

1) Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace,

2) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková 
organizace,

j m e n u j e

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

1) Gymnázium, Mimoň, Letná 263, 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,

RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D., ředitel Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec 

nad Nisou, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, 

Mgr. David Hollan, zástupce pedagogických pracovníků školy,

Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,

Ing. Jan Holinka, člen školské rady,

2) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, 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,
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Ing. Zdeněk Šlaich, ředitel Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, příspěvková 
organizace, odborník v oblasti státní správy, 

Petr Rožníček, zástupce pedagogických pracovníků školy,

Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,

Ing. Monika Habartová, předsedkyně školské rady,

a  u k l á d á

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

     1.1 zajistit činnost konkurzní komise pro konkurz na vedoucí pracovní místo   
ředitele/ředitelky Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace,

Termín: 30. 04. 2017

     a) informovat Radu Libereckého kraje o výsledku konkurzu,

Termín: 31. 08. 2017

     b) přizvat k jednání konkurzní komise Františka Kaisera, starostu města Mimoň,

Termín: 30. 04. 2017

     1.2 zajistit činnost konkurzní komise pro konkurz na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 
28. října 2707, příspěvková organizace,

Termín: 30. 04. 2017

     a) informovat Radu Libereckého kraje o výsledku konkurzu,

Termín: 31. 08. 2017

     b) přizvat k jednání konkurzní komise Mgr. Romanu Žateckou, starostku města 
Česká Lípa.

Termín: 30. 04. 2017

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. 2017


