
Tisková zpráva, 30. 3. 2015 

Ministerstvo školství nezákonně rozhodlo ve věci Waldorfské střední školy v Českých Budějovicích 

„K zamítavému rozhodnutí MŠMT jsme si nechali vypracovat právní rozklad u renomované právní 
kanceláře a ten konstatuje například:  

- nezákonnost a věcnou nesprávnost rozhodnutí MŠMT 

- rozpor tohoto rozhodnutí se základními právy a svobodami a s veřejným zájmem 

- střet zájmů na straně Krajského úřadu Jihočeského kraje a diskriminační přístup vůči jinému 
zřizovateli,“ 

uvádí ředitelka obecně prospěšné společnosti ‚Základní škola waldorfská a mateřská škola České 
Budějovice o.p.s.‘, jež žádá MŠMT, aby mohla být zřizovatelem i Waldorfského lycea, první střední 
školy svého druhu v Jihočeském kraji. 

Milena Vlčková pokračuje: „Nejenže jsme se podáním tohoto rozkladu odvolali vůči zamítavému 
rozhodnutí MŠMT, ale vím, že rodiče žáků Waldorfských škol v Českých Budějovicích a Písku, kteří 
mají zájem, aby jejich děti studovaly na tomto Waldorfském lyceu, píší osobní dopisy jak panu 
ministrovi školství, tak panu předsedovi vlády – a píší jim dokonce i samotní žáci. Rodiče rozběhli také 
petici, která k dnešnímu dni získala 4 483 podporovatelů. Petiční archy s podpisy jsme zaslali na 
MŠMT spolu s právním rozkladem. Budeme jim je posílat i nadále, protože petice stále běží. 
Intenzivně pokračují také přípravy otevření a provozu lycea, protože všichni věříme, že lyceum pro 
naše studenty v září otevřeme.“ 

Ministr školství Marcel Chládek má nyní podle zákona lhůtu 30 dnů, aby ve věci rozhodl. 

Radomír Koníř, člen správní rady o.p.s. doplňuje: „Všichni věříme, že pan ministr zruší nezákonné 
rozhodnutí úředníků MŠMT a vyhoví naší žádosti v plném rozsahu – a to v co nejkratším možném 
čase; vždyť termín řádných přijímacích zkoušek na střední školy se rychle blíží. Chceme proto MŠMT 
navrhnout také jednání za účasti našich právníků.“ 

Dále zdůrazňuje: „Současná vláda má u nás jako občanů poměrně širokou podporu a určitě by si 
stejně jako my měla být vědoma, že právě ve školství – které je jako resort tak často podceňované – 
se opravdu uskutečňuje budoucnost této země. Tato budoucnost se uskutečňuje ve vzdělávání dětí. A 
učitelé Waldorfské školy v Českých Budějovicích již prokázali, že svému povolání v tomto smyslu 
rozumějí. Přečtěte si prosím příslušné zprávy České školní inspekce.“ 
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