Tisková zpráva: JčK nedoporučil a MŠMT podruhé zamítlo vznik waldorfského lycea v ČB,
aneb veřejná diskuse „Proč nelze v současnosti ani v horizontu patnácti let založit novou střední školu?“
Obecně prospěšná společnost Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice vypracovala projekt
na otevření nové střední školy, má za cíl realizovat ucelený vzdělávací model waldorfské pedagogiky. Jde
o nejrozšířenější alternativu ke standardnímu vzdělávání v ČR. V zahraničí jsou waldorfské školy většinou
dvanáctileté zakončené maturitou. U nás je koncept rozdělený na základní a střední školu. Pod o. p. s. v Českých
Budějovicích úspěšně dlouhodobě fungují mateřská a základní škola. Školní inspekce hodnotí jejich činnost jako
vynikající a v mnoha oblastech příkladnou. Ze strany rodičů je o tuto pedagogiku každoročně velký zájem. ZŠW má
již několik let své absolventy. Střední škola stále citelněji schází.
Waldorfská lycea v ČR prokazují životaschopnost a dosahují výborných výsledků (např. ve státních maturitách).
Absolventi lyceí se dobře uplatňují na trhu práce a jsou úspěšní i v terciárním vzdělávání. Zaměstnavatelé
i vysokoškolští pedagogové oceňují hlavně jejich kreativitu. Absolventi s odbornými technickými, ale i všeobecnými
znalostmi dokáží pružně reagovat na aktuální požadavky trhu práce.
Vzhledem ke značné poptávce o toto studium i vzhledem k záměru o. p. s. realizovat tento alternativní vzdělávací
model uceleně, vznikl v letech 2013 a 2014 ve spolupráci s píseckou waldorfskou školou projekt na založení nové
střední odborné školy pracující na principech waldorfské pedagogiky dle oboru RVP 78- 42-M/06 Kombinované
lyceum.
O. p. s. podala v září 2014 žádost o zapsání do rejstříku škol. MŠMT reagovalo zamítavým rozhodnutím, proti
kterému podala o. p. s. odborný právní rozklad. Žádost byla přesto zamítnuta. Podrobná rekapitulace se všemi
materiály a dokumenty je k dispozici na www.waldorfcb.cz/waldorfske-lyceum/.
O. p. s. zkušenost reflektuje a vyhodnocuje, že i přes její značnou snahu jde ze strany Jihočeského kraje (JčK)
i MŠMT o nedostatečné pochopení situace. Ve snaze dát Kraji a ministerstvu „druhou šanci“ podává o. p. s. v září
2015 další žádost. Tentokrát však chce o. p. s. projekt náležitě podpořit a přímo v průvodním dopisu žádosti vyzývá
představitele Kraje k uskutečnění odborné diskuse a to v době, než dojde k jakémukoli rozhodování. Výzva je bez
reakce - o setkání nikdo z JčK zájem nejeví.
Během podzimu 2015 probíhají jednání s představiteli Jihočeského kraje, ale i se zaměstnavateli jihočeského
regionu. Pro svůj záměr získala o. p. s. podporu rektora Jihočeské univerzity, Jihočeské hospodářské komory a také
od významných zaměstnavatelů v regionu - firem Robert Bosch, Groz-Beckert a DfK Group.
I přes veškerou argumentaci, získanou podporu a snahu o tématu otevřeně a věcně jednat se Jihočeský kraj
a následně i MŠMT vyjádřily k žádosti opět zamítavě, a to ze stejného důvodu, že žádost neodpovídá tzv.
Dlouhodobému záměru JčK a ČR, který zohledňuje především (kvantitativní) hlediska demografického vývoje.
Podrobná rekapitulace se všemi materiály a dokumenty je k dispozici na www.waldorfcb.cz/waldorfske-lyceum/.
Současná situace velmi zneklidňuje celé společenství rodičů, pedagogů a žáků, kteří se podílejí na tvorbě
projektu, neboť zde vnímá rozpor mezi deklarovanými právy a neosobní realitou úřednické moci. Společenství
zároveň vnímá uzavřenost školského systému, která neodpovídá současné dynamice vývoje společnosti v rámci
České republiky a Evropy.

Iniciativa pro založení střední školy chce tuto situaci otevřeně řešit, proto pořádá v úterý 17. 5. 2016
-

od 11 hodin tiskovou konferenci na Základní škole waldorfské, M. Chlajna 23, 370 05 České Budějovice

-

od 15 hodin happening a "Slavnost pletení Májky" na nám. Př. Otakara II., průvod na veřejnou diskusi

-

od 16 hodin veřejnou diskusi na téma „Proč nelze v současnosti ani v horizontu patnácti let založit novou
střední školu?“ v Riegrově ul. 51 v Českých Budějovicích.

K diskusi jsou přizvání zástupci odborné veřejnosti z několika krajů, absolventi základních i středních škol,
zainteresovaní rodiče, občané, politici i úředníci Jihočeského kraje a média.
Moderátorem diskuse je odborný konzultant EDUin a publicista Tomáš Feřtek.

