IC Třinec – dopravní informace
Škola se nachází na sídlišti Lyžbice - Terasa, 200 m od autobusové zastávky Terasa,
Konečná. Autobus využijte, pokud vlakem jedete na žel. st. TŘINEC (ne Centrum) nebo
autobusem na autobusové stanoviště. Z obou v sobotu jezdí linky č. 714 (směr
Oldřichovice, Ves) nebo 715, 717 (směr Dolní Lištná, nemocnice Sosna), vystoupíte na
Terasa, Konečná. Jízdenka se kupuje u řidiče za 12 Kč, jízdní řády zde:
https://jizdnirady.idnes.cz/trinec/spojeni/
Z Konečné pokračujte nahoru podél cesty ke křižovatce, zahnete doprava k MŠ Pastelka
a ZŠ Slezská.
Nevadí-li vám krátká procházka, doporučuji dojet vlakem na žel. stanici TŘINEC
CENTRUM, odkud trvá cesta pěšky ke škole 15-20 minut. Po vystoupení směřujte k jihu
přes náměstí TGM a kruhový objezd dále nahoru kolem kina Kosmos (minete vpravo Albert),
až se dostanete k hlavní ulici Lidická. Tu přejdete, zahnete doleva a jdete stále podél Lidické
asi 400 m (vlevo minete další kruhový objezd a Prior), dokud na druhé křižovatce neuvidíte
po pravé ruce MŠ Pastelka a vedle ní ZŠ Slezská.
Autem ze směru Ostrava, Frýdek-Místek – po dálnici D48 za Frýdkem-Místkem, směrem
na Český Těšín (pozor nutná dálniční známka). Sjedete výjezdem č.62 na Třinec. Pak
neustále po hlavní silnici č.68 až na sjezd na silnici E75. Z E75 prvním výjezdem na Třinec,
přes kruhový objezd první odbočka vpravo, kolem benz. st. Shell, pak po cca 1,5km na první
světelné křižovatce zahnete vlevo na ul. Lidickou a na druhé křižovatce vlevo – jste u MŠ
Pastelka a ZŠ, kde zaparkujete.
Autem ze směru Český Těšín – po vjezdu do Třince za vlak. nádražím zahnete na kruh.
objezdu vpravo na prvním výjezdu a jedete stále rovně přes dva semafory až ke kostelu,
kde na křižovatce odbočíte doleva na ul. Lidickou, projedete rovně kruhový objezd u
prodejny Lidl a pojedete po hlavní silnici cca 1,5 km až ke druhému kruh. obj. u žluté
budovy Prioru, první výjezd doprava, na druhé křižovatce zahnete vpravo k MŠ Pastelka a
vedle je ZŠ.
Autem ze směru Žilina – za Vendryní po vjezdu do Třince na prvních semaforech doleva
(pořád po E75) až k dalších semaforech, tam doprava na Lidickou a na druhé křižovatce
vlevo – jste u MŠ Pastelka, za ní ZŠ.
Parkovat je možno na park. místech před školou nebo i na Školní ulici přímo před
tělocvičnou podél cesty.
Vchod do tělocvičny je z vedlejší ulice Školní mezi MŠ Pastelka a ZŠ, po pravé straně do
označených velkých skleněných dveří.
Chcete-li pomoci s dopravou, volejte: Lenka Turoňová – tel. 737 787 418.

