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Č L E N  R A D Y  

Mgr. Milena Vlčková 
ředitelka 
Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice o.p.s. 
M. Chlajna 23 
370 05 České Budějovice 
 
 
Vážená paní ředitelko,  
 
na základě Vaší žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2016 – zařazení nového oboru 
Kombinované lyceum a zápis nově zřízené střední školy – Vám sděluji, z pověření Rady Jihočeského kraje, 
výsledek projednání v příslušných orgánech kraje. 
Vaše žádost byla projednána nejprve v rámci jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Jihočeského kraje (dále jen výbor), na které jste byla osobně pozvána, stejně jako zástupci školy a 
rodičů. Na tomto jednání Vám byl poskytnut prostor v délce 30 minut pro vyjádření se k dané žádosti, jejímu 
doplnění a okomentování. Členové výboru měli možnost se také podrobně seznámit i s obsahy všech dopisů, které 
zástupci školy i rodiče zasílali všem představitelům kraje.  
Výbor přezkoumal soulad uvedené žádosti s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
Jihočeského kraje pro roky 2012–2016 (dále jen Dlouhodobý záměr) s tím, že uvedená žádost s ním nebyla 
v souladu, neboť dle uvedeného koncepčního dokumentu na str. 8 cituji: „JčK nebude povolovat zvyšování kapacit 
škol a školských zařízení všech zřizovatelů, stejně tak nebude povolovat zvyšování kapacit maturitních oborů jak 
v denní formě, tak i v ostatních formách studia.“ Tento postup Jihočeský kraj dodržuje u všech škol, bez ohledu na 
zřizovatele. 
Výsledky jeho projednání byly předloženy radě kraje na jednání dne 5. 11. 2015, která následně též uvedenou 
žádost komplexně projednala. Vycházela kromě jiného i z celkového posouzení situace počtu a kvality středních 
škol v kraji, jejich studijní oborové nabídky žákům, zastoupení technických, humanitních i lycejních oborů v této 
nabídce a v neposlední řadě též z vývoje demografické křivky počtu žáků v segmentu středních škol v kraji bez 
ohledu na zřizovatele.  
Po prověření všech podkladů je evidentní, že studijní nabídka je v kraji dostatečná, a to i v oblasti lycejních oborů, 
a dosavadní absolventi waldorfské základní školy dále studují  na gymnáziích i středních odborných školách v kraji.  
I z hlediska oborové optimalizace je kapacita středních škol, a to i soukromých, nastavena tak, aby nebylo možné 
překročit ustanovení v Dlouhodobém záměru a navyšovat tak kapacity škol a zvyšovat počet maturitních tříd, 
popřípadě maturitních oborů, jak bylo prověřeno gesčním odborem např. na Česko-anglickém gymnáziu či Českém 
reálném gymnáziu v Českých Budějovicích. 
Na základě výše uvedeného vyslovila rada kraje k Vaší žádosti nesouhlasné stanovisko s tím, že uvedené bude 
postoupeno v souladu se školským zákonem k rozhodnutí Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, do jehož 
gesce vlastní rozhodnutí o Vaší žádosti spadá.  
 
Lituji, že nemohu zaslat příznivější zprávu. Předpokládám, že s obsahem tohoto dopisu seznámíte jak 
zaměstnance Vaší školy, tak rodiče Vašich žáků, za což Vám předem děkuji. 
 
 
Hezký den 
 
JUDr. Tomeš Vytiska 
člen Rady Jihočeského kraje 
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