
Nová střední škola 
 

Waldorfské lyceum České Budějovice 
 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIU 
 

 

 Zřizovatel školy:  
ZŠ waldorfská a MŠ České Budějovice o.p.s., M.Chlajna 23, 370 05 České Budějovice 

 
www.waldorfcb.cz 

 
Kontakt: Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy 

mail: kancelar@waldorfcb.cz 
tel.: 725 071 245 

 
Aktuální situace v přípravě nové střední školy 

 

ZŠ waldorfská a MŠ České Budějovice o.p.s. podala k 30.9.2014 ‚Žádost o změnu zápisu do Rejstříku škol a školských 
zařízení v souvislosti s rozšířením školy o střední školu‘. Po projednání na Krajském úřadu Jihočeského kraje bude tato 
žádost postoupena k 30.11.2014 Ministerstvu školství, které se k ní vyjádří do konce února 2015. Škola by pak měla zahájit 
výuku od září 2015. 

 
Co nás vede k založení středoškolského stupně waldorfské školy? 

 
1. Waldorfské lyceum završuje ucelený systém waldorfské pedagogiky, který je nyní v Českých Budějovicích velice 

úspěšně realizován pouze na stupni mateřské a základní školy. Teprve tímto završením může waldorfská 
pedagogika plně prokázat přínos své celostní vzdělávací koncepce, jak je uznávaná po celém světě.  

2. Osvědčený a pedagogicky inovativní studijní obor Kombinované lyceum není dosud v Českých Budějovicích ani 
v Jihočeském kraji realizován. I přes relativně krátkou dobu existence tohoto oboru, jeho absolventi již prokázali 
své kvality v rámci státních maturit. 

3. Hlavní přínos Waldorfského lycea jako střední odborné školy spočívá v tom, že nevede studenty k předčasné 
specializaci, a proto zásadně rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů v praktickém životě, tedy i na trhu práce. 

 
Plánovaná kapacita školy: maximálně 120 žáků ve 4 ročnících.   
 
Časový harmonogram: Předpokládáme otevření 1. ročníku od 1. 9. 2015 a postupné přibývání dalších ročníků v letech 
2016 až 2018. Cílová kapacita školy bude naplněna ve školním roce 2018-19. 

 
Vyučování bude probíhat: 

- ve školním roce 2015-16 v současných prostorech školy (M. Chlajna 23) 
- od školního roku 2016-17 v nově zrekonstruovaných a vybavených učebnách (školní budova v ul. E. Destinnové 

46) 
 

 
Partnerskou školou  

Waldorfské školy v Českých Budějovicích i nově vznikajícího Waldorfského lycea  
je Waldorfská škola z německého města Prien am Chiemsee. 



Nová střední škola: Waldorfské lyceum České Budějovice 
 

Co nabízí Waldorfské lyceum svým studentům? 

 
 

� vzdělávání zaměřené na celostní rozvoj osobnosti – Vybavuje studenta nejen kompetencemi a znalostmi 
potřebnými pro jeho další studium, ale také intenzivně podněcuje k aktivnímu, tvůrčímu, vnitřně 
svobodnému a zodpovědnému postoji dospívajícího člověka vůči světu, v němž bude pracovat a dále se 
vzdělávat. Vyučovací látka tu není účelem sama o sobě, ani pouhou náplní, která se má přemístit do hlavy 
studenta, nýbrž je výchozím substrátem pro rozvíjení studentovy osobnosti a tříbení jeho schopností. 

� široký vzdělanostní základ s důrazem na vnitřní motivaci – Rozvíjení širokého rozhledu umožňujícího 
studentovi, aby si postupně ozřejmil své vlastní zaměření a posiloval svou kompetenci k odbornosti, nevede 
k předčasné specializaci, nýbrž otevírá cestu k celoživotnímu vzdělávání a podporuje studentovu schopnost 
orientovat se v proměnlivých podmínkách současného světa.  

� výrazný mezinárodní rozměr studia - Společný základ waldorfských studijních programů ve více než 50 
zemích 5 kontinentů nabízí rozsáhlé možnosti výměnných studijních pobytů a společných evropských 
projektů. 

� perspektivní vzdělávací model - Tento typ vzdělávání je podporován v koncepčních vzdělávacích 
dokumentech u nás i ve světě, kde počet waldorfských středních škol přesahuje 500 (v ČR zatím 4: Ostrava, 
Praha, Semily a Příbram). 

 

 

V SOULADU SE SOUČASNÝMI PEDAGOGICKÝMI TRENDY SE ZAJÍMÁME PŘEDEVŠÍM O 
ROZVÍJEJÍCÍ SE OSOBNOST STUDENTA! 

 

 

Stručná charakteristika studia  

a přijímacích zkoušek 
 

• studijní obor: 78-42-M/06 Kombinované lyceum 

• studium: denní, čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou 

• hodnocení studijních výsledků formou slovního hodnocení 

• absolvent: je připraven pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole 

• studijní zaměření: od 2. či 3. ročníku si student vybere jedno z následujících, škola otevře v každém ročníku 2-3 
zaměření v souladu se zájmem studentů a možnostmi školy: 

� přírodovědné (biologie, chemie, zeměpis, matematika, fyzika) 

� technické (matematika, fyzika, tech. kreslení, strojírenská technologie, tech. mechanika) 

� humanitní (profilové předměty: pedagogika, psychologie, základy společenských věd) 

• podmínky přijetí: absolvování základní školy a splnění kritérií přijímacího řízení 

• přijímací zkouška se bude opírat především o STRUKTUROVANÝ ROZHOVOR SE STUDENTEM  

• termín podání přihlášky a termín přijímací zkoušky bude vypsán v obvyklých zákonných termínech  

• max. počet studentů přijímaných do 1. ročníku: 30 

• přijímací zkouška platí v plném rozsahu i pro absolventy ZŠ waldorfské v Českých Budějovicích 

 



Stručná charakteristika vyučování 
 

� hlavní epochové vyučování (ranní dvouhodinový blok)  
� ostatní (mimoepochové) vyučování (běžné 45minutové vyučovací hodiny)  
� odpolední umělecké a praktické epochové vyučování  
� praktika.  
  
Hlavní epochové vyučování zahrnuje hlavní předměty - český jazyk, matematika, dějepis, fyzika, chemie, 
biologie, zeměpis - a je pro celou třídu v 1.-3. ročníku společné. V ranním dvouhodinovém bloku se vyučuje 
vždy jeden z těchto předmětů obvykle po dobu 3-4 týdnů. 

 Ostatní (mimoepochové) vyučování zahrnuje jednak předměty, které jsou také společné pro celou třídu - cizí 
jazyk I (angličtina) a cizí jazyk II (němčina), občanská nauka, estetická výchova, tělesná výchova, výpočetní 
technika, cvičné hodiny českého jazyka a matematiky -, a dále pak předměty podle zvoleného studijního 
zaměření (od 2. či 3. ročníku se studenti podle zaměření dělí do skupin). 

Odpoledne probíhají společně pro všechny žáky v rámci výběrových předmětů různé umělecké a odborné 
kurzy. Zde se v průběhu studia budou střídat témata jako malování, modelování, eurytmie (umělecká pohybová 
výchova), tvořivá dramatika, práce se dřevem, práce s kovem, základy technologie, informatika, deskriptivní 
geometrie, laboratorní cvičení z biologie apod. 

 V každém ročníku absolvují všichni žáci 1 – 2týdenní praktikum: 

• zeměměřičské 
• lesnické / ekologické 
• sociální / průmyslové. 

 V každém ročníku je dále 3 - 4týdenní rezerva, využitelná pro: 

• jazykové výměnné pobyty v zahraničních školách 
• realizaci různých projektů a úprav učebního plánu podle potřeb školy. 

 Ve 3. ročníku žáci dále 

• uskuteční třídní studijní cestu (např. na téma historie umění) 
• nastudují třídní divadelní hru 
• vypracují dlouhodobou ročníkovou práci na zvolené téma (tato práce je jedním z podkladů k maturitní 

zkoušce). 
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