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Úřednická zvůle: Ministerstvo školství protahováním rozhodnutí zamezuje 

vzniku Waldorfského lycea v Českých Budějovicích 

„Žádáme, aby ministr školství rozhodl bezodkladně, a to ve prospěch vzniku Waldorfského lycea,“ 

říká Magdaléna Kubínová Šebelková, matka čtyř dětí, které jsou žáky Základní školy waldorfské 

v Českých Budějovicích. „25. dubna uplynula zákonná měsíční lhůta, v níž měl ministr školství 

rozhodnout o právním rozkladu proti negativnímu – a podle právníků nezákonnému - rozhodnutí 

MŠMT v této věci. Místo toho jsme však v minulém týdnu obdrželi z MŠMT mailovou zprávu, že 

máme počítat s rozhodnutím až v průběhu června. To nelze hodnotit jinak, než jako čirou úřednickou 

zvůli: MŠMT si může ‚v odůvodněných případech‘ termín svého rozhodnutí prodloužit maximálně o 

dalších třicet dnů - ale MŠMT neuvedlo žádný věcný důvod.“ A dodává: „Uvědomuje si na MŠMT 

vůbec někdo, jak toto jejich jednání působí na naše dospívající děti?“ 

Norbert Havránek, další z rodičů, se připojuje: „S naším požadavkem se opět obrátíme jak na 

premiéra, který nám v osobní odpovědi již vyjádřil podporu (vše najdete na webu www.waldorfcb.cz), 

tak i na ombudsmanku. Nemůžeme dále přihlížet, jak MŠMT nezákonnými a diskriminačními postupy 

brání našim dětem ve vzdělávání, které si vybraly a které v jiných krajích ČR existuje. Z dřívějších 

obdobných případů týkajících se waldorfských škol víme, že úředníci MŠMT takto postupovali již 

vícekrát – a to nelze považovat za náhodné. My jsme rozklad dokázali připravit za 2 týdny – a MŠMT 

nedokáže za měsíc, a dokonce ani za dva, připravit podklady pro rozhodnutí ministra?“ 

Petici na podporu vzniku Waldorfského lycea v Českých Budějovicích dosud podpořilo 4842 lidí (v 

posledním měsíci dubnu se jednalo téměř o 1 000 nových podpisů). 

Ředitelka školy Milena Vlčková doplňuje: „MŠMT odmítlo v průběhu dubna schůzku, na níž jsme se 

chtěli představit jako konkrétní lidé, učitelé a rodiče, kteří stojí za Waldorfskou školou v Českých 

Budějovicích. Úředníci však chtějí vidět jen papíry; naše děti však nejsou kusem papíru.“ 

Mgr. Radomír Koníř, člen správní rady, se připojuje: „Když nemají věcně podložené argumenty, 

porušují zákony. Bezohledně prosazují svou zvůli - proti zájmům nás občanů i proti rozvoji vzdělávání 

v ČR, které je v souladu s uznávanými světovými trendy. V roce 2006 MŠMT postupovalo obdobně 

i v případě Waldorfského lycea v Semilech, a přesto tehdy kolegové první ročník nakonec otevřeli 

s dostatečným počtem studentů. Jsem přesvědčen, že tak tomu bude i v Českých Budějovicích.“ 
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