
Tisková zpráva, 16. 3. 2015 

Ministerstvo školství nepovolilo vznik Waldorfské střední školy v Českých Budějovicích 

„Je to zcela nelogické a nekompetentní rozhodnutí,“ říká ředitelka školy Mgr. Milena Vlčková. 
„Nelogické proto, že taková střední škola, která by nabízela námi zvolený obor, v Jihočeském kraji 
(JčK) dosud neexistuje, přitom v minulých 10 letech jich v jiných krajích ČR vzniklo a úspěšně funguje 
již pět!“ 

Waldorfská lycea v ČR (Praha, Příbram, Semily, Ostrava) získala za dobu své existence výrazné 
odborné renomé, patří mezi prestižní střední školy, každoročně mají výrazný převis zájemců 
o studium, absolventi jsou úspěšní při studiu na VŠ i na trhu práce. 

„JčK i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poukazují na to, že vznik školy není 
v souladu s příslušnými dlouhodobými koncepcemi. To se tyto dlouhodobé koncepce tak rychle a 
zásadně mění? Samozřejmě, že nemění - jsou jen v této souvislosti vykládány poněkud účelově,“ 
doplňuje ředitelka a pokračuje: 

„Nekompetentní je toto rozhodnutí i proto, jak MŠMT tvrdí, že žáci mohou nastoupit do jiných 
studijních oborů zřizovaných krajem (například do těch, jejichž aktuální naplněnost je 29%). Ale to je 
stejné, jako říci, že ten, kdo chce jít na kominíka, má jít na pekaře - saze nebo mouka, z hlediska 
MŠMT je to jedno, obojí jsou učební obory. Obor ‚Kombinované lyceum‘- původním názvem 
Waldorfské lyceum - je oborem, který má samostatný Rámcový vzdělávací program (RVP), oficiálně 
schválený MŠMT. V žádném případě není kombinací jiných lyceálních oborů – je to prostě jiný, 
svébytný obor, a to také proto, že jeho RVP umožňuje vzdělávat studenty ve smyslu waldorfské 
pedagogiky.“ 

Mgr. Radomír Koníř, člen správní rady o.p.s., dodává: „Proti takovému rozhodnutí prostě musíme 
podat náležitý rozklad a věříme, že pan ministr Chládek chyby úředníků MŠMT napraví. Jinak by bylo 
důvodné se domnívat, že MŠMT nerovně podporuje a preferuje krajské, tedy „státní“ zřizovatele 
oproti ostatním zřizovatelům. Momentálně je kraj vzhledem k demografickému vývoji nucen „své“ 
střední školy optimalizovat - a to není příjemné. Nepřekvapuje nás, že JčK - jako většinový zřizovatel 
středních škol - vznik nové střední školy a nového oboru „nevítá“. Je jistě těžké dát zelenou 
perspektivní, i když z celkového pohledu jen nepatrné „konkurenci“. Z tohoto důvodu nelze nevidět, 
že zde mimo jiné dochází ke zcela zřetelnému střetu zájmů - což už je samo o sobě hodně tenký led. 
Ovšem že kraj v tomto střetu zájmů bude podpořen ministerstvem, je překvapující a naprosto 
nepřijatelné.“ 

Obecně prospěšná společnost Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice o.p.s., 
soukromý zřizovatel úspěšné základní a mateřské školy, nyní vzdělává více než 200 dětí z Českých 
Budějovic a okolí. Jejich rodiče si tuto formu vzdělávání zvolili záměrně a o vznik školy dlouhodobě 
usilovali.  

Jedním z rysů světově uznávaného pedagogického konceptu waldorfských škol je, že poskytuje 
vzdělávání od mateřské školy až po maturitu. Tento koncept se zdárně rozvíjí také v ČR již téměř čtvrt 
století. 

Na jaře roku 2014 Česká školní inspekce vysoce ocenila práci českobudějovické waldorfské základní a 
mateřské školy; její zřizovatel dospěl k závěru, že od školního roku 2015/2016 se škola může dále 
rozvíjet na středoškolském stupni. I další podmínky jsou pro růst školy velmi příznivé: značný zájem 
rodičů i žáků z Českých Budějovic a Písku, kde již 25 let základní waldorfská škola působí, další zájem 
nejen z waldorfských škol, vysoká kvalifikovanost pedagogů a podpora města České Budějovice, které 
poskytlo škole prostory vhodné pro její další rozvoj.  

Příslušní představitelé JčK však schválení žádosti, podané na podzim minulého roku, nedoporučili a 
MŠMT ji nyní zamítlo.  

 

Kontakty: www.waldorfcb.cz 

Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy – 725 071 245; kancelar@waldorfcb.cz 

Mgr. Radomír Koníř, člen správní rady o.p.s. – 603 540 120; konir@waldorfcb.cz 


