
Stručná charakteristika studia a přijímacích zkoušek 

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

• studium: denní, čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou 

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

• hodnocení studijních výsledků formou slovního hodnocení, 
neznámkujeme 

• studijní zaměření: od 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 (profilové předměty: biologie, chemie, matematika, fyzika) 

➢ humanitní (pedagogika, psychologie, sociální práce, komunikace) 

➢ technické (aplikovaná matematika, fyzika, technické kreslení, informační 
technologie) 

 

• termín podání přihlášky: do 1. 3. 2023 

• státní přijímací zkoušky (Cermat): 13. 4. a 14. 4. 2023 

•  

 

 

 

 

• max. počet přijímaných: 30 studentů 

• podmínky přijetí: absolvování základní školy a splnění kritérií přijímacího řízení 
• přijímací zkouška platí v plném rozsahu i pro absolventy waldorfských ZŠ 

 

A dále: 
➢ jsme nestátní střední škola (právní forma: obecně prospěšná společnost) 
➢ školné: 3.000 Kč za měsíc (36 tis. Kč za rok) 
➢ internátní ubytování pro studenty ze vzdálených měst (Písek, 

Praha, aj.) 
 

Kontakty 
Waldorfská škola České Budějovice - mateřská škola, základní škola a střední škola o.p.s. 

mail: lyceum @ waldorfcb.cz 
Mgr. Kateřina Kozlová, tel. 725 917 312 

 
 
 
 

 
 

První waldorfská střední škola v Jihočeském kraji 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIU 
 

Co nabízí Waldorfské lyceum studentům? 
 

✓ vzdělávání zaměřené na celkový rozvoj osobnosti - vychází z vývojových potřeb 
mladých lidí, nabízí prostor pro utváření jejich individuality, podporuje aktivní a 
tvůrčí přístup k životu i okolnímu světu: umělecko-řemeslné činnosti jsou přirozenou 
součástí studia 

✓ široký vzdělanostní základ s důrazem na vnitřní motivaci - otevírá cestu 
k celoživotnímu učení: nikoliv úzká specializace, nýbrž velice žádaná kompetence 

k odbornosti 

✓ výrazný mezinárodní rozměr studia – celé třídy spolupracují na projektech 
s partnerskou školou v německém Prien am Chiemsee; případně umožňujeme také 
individuální zahraniční studijní pobyty (od 2. ročníku) 

✓ perspektivní vzdělávací model - tento typ vzdělávání je podporován u nás i ve světě: 
lyceum podporují významní regionální zaměstnavatelé v Jihočeském kraji. 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
10. 11. 2022 (čtvrtek) 

15. 2. 2023 (středa) 

v budově lycea na Senovážném náměstí 7 v Č. Budějovicích 

(od 8.15 se můžete účastnit výuky, od 17 h je informační setkání) 
 

www.waldorfcb.cz 
 

 

WALDORFSKÉ LYCEUM  
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

BUDETE STUDOVAT SE ZÁJMEM, PROTOŽE PŘI STUDIU  
POZNÁVÁTE SAMI SEBE! 

školní přijímací zkoušky 

1. kolo proběhne v návaznosti na státní přijímací zkoušky (termín upřesníme) 
 

                        strukturovaný rozhovor spojený s prezentací vlastní práce 

http://www.waldorfcb.cz/


 

 
Stručná charakteristika vyučování 

 

V souladu s principy waldorfské pedagogiky jsme ve školním roce 2022-2023 přešli 
na nový způsob organizace výuky, kdy všechny předměty jsou vyučovány 
v blocích, které trvají 2 až 4 týdny. Ranní blok (tradičně nazývaný epocha) trvá 110‘, 
další bloky obvykle 100‘. Během týdne se tak studenti soustřeďují na tři, čtyři 
předměty. 
Kromě toho výuka obsahuje projektové týdny, kdy se studenti intenzivně věnují 
jednomu tématu například ze světové literatury (Parsifal; Faust). 
 

Hlavní předměty - čeština/literatura, angličtina, němčina, matematika, informační 
technologie, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, estetická a pohybová výchova 
(eurytmie) atd. - jsou pro celou třídu v 1.-3. ročníku společné.  
 

Společné pro všechny žáky jsou také různé umělecké a odborné kurzy, kde se 
budou střídat témata jako malování, modelování, tvořivá dramatika, práce se dřevem, 
práce s kovem, laboratorní cvičení, apod. 
 

Od 3. ročníku si studenti volí studijní zaměření, v jehož rámci se hlouběji věnují 
dalším předmětům (viz dále). 
 

 
 
 

Spolupracujeme s Waldorfskými lycei v Praze, Ostravě, Příbrami a 
v Semilech; podívejte se také na jejich webové stránky prostřednictvím 

www.waldorf.cz 

 

  

V každém ročníku absolvují všichni žáci zpravidla dvoutýdenní praktikum: 

• 1. ročník: praktikum zeměměřické 

• 2. ročník: praktikum ekologické 

• 3. ročník: praktikum sociální 
• 4. ročník: praktikum profesní. 

 
V každém ročníku je dále 2-3týdenní 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). 

 
 

UČÍME  SPOLUPRACOVAT,  

 
Počet studentů 

oboru 
Kombinované 

lyceum 
narůstá. 

Nezaměst-
nanost 

absolventů je 
výrazně nižší 

než u 
srovnatelných 

oborů. 
(zdroj: Ministerstvo 

školství) 

 
 

Naší 
partnerskou 

školou je 
Waldorfská 

škola 
v německém 

městě Prien am 
Chiemsee  

 
(www.waldorfschule-

chiemgau.de) 

 

WALDORFSKÉ ŠKOLY EXISTUJÍ OD R. 1919: 

– 100 LET uskutečňují VÝCHOVU KE SVOBODĚ –  
Tvoříme svět: hlavou, srdcem, rukama 

 

NE  KONKUROVAT 

http://www.waldorf.cz/
http://www.waldorfschule-chiemgau.de/
http://www.waldorfschule-chiemgau.de/

