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Základní škola a mate řská škola waldorfská o.p.s.  
Mgr. Milena Vlčková, ředitelka 
M. Chlajna 23 
370 05   České Budějovice 
 
 

Vážená paní ředitelko, 

 

OŠMT KÚ JčK přijal požadavek zřizovatele Základní školy a mateřské školy waldorfské, o.p.s. o zápis střední školy 

a oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum do rejstříku škol a školských zařízení.  

 

Při řešení změn v rejstříku škol a školských zařízení musí nejen OŠMT ale i Jihočeský kraj, který je také 

zřizovatelem středních škol, respektovat všechny strategické a koncepční dokumenty schválené na úrovni ČR 

a také Jihočeského kraje. Z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR pro roky 2011 -

2015 (dále jen DLZ ČR) vyplývá, cituji:  

„Nepředpokládá se vznik nových středních škol ani míst poskytovaného vzdělání vzhledem k dostačující nabídce 

širokého spektra oborů vzdělání středního vzdělávání a disponibilní kapacitě škol. Pokud výjimečně a 

v odůvodněných případech taková seriozně podložená potřeba nastane, bude brán ohled na strategii regionálního 

rozvoje a na dlouhodobý záměr příslušného kraje a další faktory; rozvoj škol zřizovaných pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami by měl být posuzován odděleně s přihlédnutím k jejich specifikům.“ (str. 49, Tabulka č. 3 

Kritéria rozvoje regionálního školství, bod 5) 

 

Dále DLZ ČR ukládá veřejným středním a vyšším odborným školám snížit do roku 2013/2014 celkový počet žáků 

v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (a v oborech vyššího odborného vzdělávání) o 15-20 %, respektive 

nezvyšovat kapacitu soukromých a církevních středních a vyšších odborných škol. 

 

Dále DLZ Jihočeského kraje (dále jen DLZ Jčk) uvádí, že cituji: „nebude povolovat zvyšování kapacit škol a 

školských zařízení všech zřizovatelů, stejně tak nebude povolovat zvyšování kapacit maturitních oborů jak v denní 

formě, tak i v ostatních formách studia. JčK bude respektovat pouze výměny aktivních oborových kapacit za nové, 

vyžádané aktuální reakcí školy na potřeby trhu práce v daném regionu. Rámcové vzdělávací programy vymezují 

rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů, čímž je školám umožněn dostatek prostoru pro uspokojení 

konkrétní aktuální potřeby v daném regionu, a školy tuto možnost plně využívají.“ (str. 8 kapitola II Strategické 

směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy) 

 

 

  datum: 3.11.2014   vyřizuje: Mgr. Daniela Balounová  telefon: kl. 829 
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Na uvedenou kapitolu DLZ Jčk navazuje i část II.2.5 Soukromé a církevní školství, str. 15 DLZ Jčk, kde je závěr 

obdobný, tedy nenavyšovat kapacity škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů.  

 

Vaše žádost výše uvedené podmínky nesplňuje. Vzhledem k Vaší písemné elektronické žádosti ze dne 28. 10. 

2014 nebyla Vaše žádost projednána v radě kraje dne 30. 10. 2014 s tím, že máte možnost předložit nejpozději do 

19. 11. 2014 podklady, které by uvozovaly splnění výše uvedených podmínek jak DLZ ČR, tak i DLZ Jčk. 

 

Vaše žádost bude opětovně projednána v orgánech kraje (VVVZ ZK 21. 11. 2014 a RK 27. 11 .2014). 

 

 

 
S pozdravem 
 
 
Ing. Hana Šímová, v.r. 
vedoucí odboru 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy 


