
Pátá waldorfská škola zatím nevznikne
(ČT 1, 25.3.2015)

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka: 
Waldorfská střední škola v Českých Budějovicích nevznikne. Nepovolilo to ministerstvo školství. V Česku 
by to byla teprve pátá střední škola tohoto typu, po Praze, Ostravě, Semilech a Příbrami. Rodiče jsou z 
rozhodnutí zklamaní a sepisují petice. 

Aleš HAZUKA, redaktor: 
Základní waldorfskou školu sice v Českých Budějovicích mají, střední tu ale vzniknout nemůže. 
Ministerstvo školství si to nepřeje. Třeba Kubínovi tu mají 4 děti. Stejně jako dalším rodičům ani jim se 
zablokování projektu nelíbí. 

Magdalena KUBÍNOVÁ-ŠEBELKOVÁ, : 
Pro nás je to zdrcující, je to nepochopitelný, a jsme z toho dost naštvaní. 

Aleš HAZUKA, redaktor: 
Denně sem dojíždí z 50 km vzdálené Kardašovy Řečice i Jakub Hrdoun. Ve studiu chce na podobné škole 
pokračovat, žádná ale v kraji ale není. Pro jistotu se připravuje na přijímací zkoušky na jinou. 

Jakub HRDOUN, žák waldorfské základní školy: 
Tak je to taková nejistá situace a nevím, jak co bude. 

Aleš HAZUKA, redaktor: 
Kryštof Kubín má jasno. Pokud střední škola nevznikne, půjde do Prahy, kde funguje. 

Kryštof KUBÍN, žák waldorfské základní školy: 
By jsem ta teda musel být na internátě, ale to se mi zrovna extra nechce. 

Aleš HAZUKA, redaktor: 
Na otevření waldorfského lycea přitom bylo všechno připraveno včetně zázemí pro nové učitele. 

Milena VLČKOVÁ, ředitelka, Waldorfská základní škola Č. Budějovice: 
Personální i materiální zabezpečení, to všechno bylo jako podkladem žádosti na ministerstvo. 

Aleš HAZUKA, redaktor: 
To přesto vznik školy nepovolilo. A nápad nepodpořil ani kraj. Středních škol je už prý v regionu dost. 

Tomeš VYTISKA, radní Jihočeského kraje /KSČM/: 
Za této situace vznik další střední školy je jenom zbytečný další výdaj, který by byl k tíži státu. 

Aleš HAZUKA, redaktor: 
Postoj kraje a ministerstva považují rodiče i učitelé za ránu pod pás. Proti rozhodnutí se odvolali. Pod 
peticí, která volá po vzniku lycea, už je téměř 3,5 tisíc podpisů. Ministerstvo školství zatím nechce případ 
komentovat. Bude se zabývat odvoláním učitelů z této waldorfské školy. Aleš Hazuka, Česká televize, jižní 
Čechy. 

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka: 
Vůbec první waldorfská škola vznikla ve Stuttgartu v roce 1919. Po celém světě jich je přes tisíc, nejvíc v 
Německu, zhruba dvě stovky. No a takto to vypadá v Česku: 20 mateřských, 13 základních a 4 střední 
školy, které v některých třídách vyučují podle waldorfské pedagogiky. Co to znamená? Učitelé se tu 
zaměřují na individualitu každého žáka. Součástí výuky je třeba dramatická výchova a neučí se tu jeden 



předmět celkově, ale z látky se vybere jen konkrétní problematika. Žáci tak nepotřebují tolik učebnic a 
hodnocení jsou většinou slovní. A ve kterých městech waldorfské školy v České republice fungují, to se 
dozvíte na webu ČT 24. 
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