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Informace o změnách ve školním roce 2022/23 

V Liberci 16/2/2023 

Vážení rodiče,  

obracíte se na mě s dotazy, jak bude organizována výuka v dalším školním roce, kdy od 1/9/2023 dojde ke sloučení 

obou pátých tříd do šesté třídy.  

K tomuto slučování dochází každý rok, ale letos je to výjimečné tím, že dětí v budoucím šestém ročníku je 39. Tak 

velkou třídu vytvořit nemůžeme, a tak na druhém stupni budou – snad poprvé v historii naší školy – dvě šesté třídy.  

Abychom toto rozšíření zvládli, tak ve spolupráci se zřizovatelem již od roku 2016 připravujeme přístavbu o velikosti 

jedné učebny, která by stála na místě stávajících betonových stolů na ping-pong. Pro tento investiční záměr jsme vy-

tvořili projektovou dokumentaci a zahájili řízení o povolení stavby. To jsme zatím nezískali, protože naše přístavba 

nezískala podporu od ostatních účastníků stavebního řízení. To nás staví do velmi nepříjemné situace, protože výuku 

obou šestých tříd není možné v budově druhého stupně realizovat. Doufám, že se stavební povolení podaří brzy získat 

a práce na realizaci stavby budou moci začít.  

I když věříme, že stavební povolení nakonec získáme, je zřejmé, že se realizace stavby nemusí stihnout do konce letních 

prázdnin. Na tuto situaci se snažíme připravit a promýšlíme krizové varianty. V tuto chvíli směřujeme k tomu, že se 

žáci obou šestých tříd budou (společně s žáky 1.-5. třídy ) vzdělávat na Žákovské ulici, a to v nové budově. Jsme si 

plně vědomi, že toto řešení s sebou přináší řadu negativních důsledků a snažíme se jejich dopady eliminovat. Tuto 

variantu také považujeme za krizovou a provizorní – tedy po dobu realizace stavby na Křižanské.  

Aktuálně využíváme k výuce všechny prostory, které nám naše budovy nabízí. Změna využití jakékoli učebny, jako kme-

nové pro novou třídu, bude vždy zásahem do současného uspořádání a bude na úkor současných možností vzdělávání. 

I proto věříme, že se podaří krizovou variantu brzy opustit.  

Souběžně s přípravou prostor pracujeme i na pedagogickém zabezpečení výuky a vypsali jsme výběrové řízení na do-

plnění našeho pedagogického týmu.  

Vážení rodiče,  

o dalším vývoji Vás budeme informovat na webu školy a připravujeme schůzku školské rady (28/2 v 16:00) a SRPŠ 

(1/3/16:30), kde toto téma také probereme. 

V případě dotazů se obracejte přímo na mě – radek.vystrcil@zsostasov.cz.  

Za tým ZŠ a MŠ Ostašov, Radek Vystrčil, ředitel školy 
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