
Výlet do Ostravy na haldu Ema 
 

Vážení rodiče, milí žáci,  
 

dovolte, abychom vás pozvali na túru do okolí Ostravy. Tentokrát bychom navštívili haldu Ema (315 m), kde i v zimě 
nalezneme stále zelená místa a unikátní zástupce ze světa rostlin i živočichů. V případě zájmu prosíme o vyplnění níže uvedené 
přihlášky. Uvítáme, pokud s námi pojedou také rodiče! 
 

Sraz a převzetí dětí: v sobotu 22. 2. 2020 v 9:20 hodin na zastávce u OÚ Šilheřovice (autobus odjíždí v 9:38 hodin).  
 

Trasa: Šilheřovice (OÚ) - Ostrava – Michálkovická – Halda Ema - Na Františku (Slezská Ostrava) a zpět.  
Turistická trasa je v délce asi 3 km. Příjezd autobusu z Ostravy do Šilheřovic k Obecnímu úřadu je přibližně ve 14:00 hodin. 
 

S sebou: 
Vhodné oblečení podle aktuálního počasí, příp. rukavice, čepici/čelenku, vhodnou obuv, peníze na autobus a trolejbus: děti cca 
do 40 Kč (odevzdají paní učitelce P. Fojtíkové), dále zdravotní průkaz (může být i jeho kopie), tel. kontakt na rodiče – viz 
přihláška, větší svačinu, pití, pláštěnku a kapesníky. Příležitost k nákupům nebude, proto není nutné, aby děti měly kapesné. 
Dospělí si jízdné hradí sami (kartou či průkazkou ODIS). V případě deštivého počasí se výlet neuskuteční! 
 

Těší se na vás pedagogové ZŠ a MŠ Šilheřovice! 
 
Zde odstřihněte a odevzdejte třídnímu učiteli nebo paní učitelce P. Fojtíkové nejpozději do 17. 2. 2020! 
 

 

Přihláška:  

Mám zájem, aby se můj syn/má dcera _________________________________________ (uveďte celé jméno), který/á 

navštěvuje ve školním roce 2019/2020 třídu __________________ zúčastnil/a výletu na haldu Ema do Ostravy, kterou pořádá 

v sobotu 22. 2. 2020 ZŠ a MŠ Šilheřovice. 
 

Mám zájem se dané akce také účastnit (jako doprovod):  NE /  pokud ANO, prosíme, uveďte své jméno: 

___________________________________, event. počet dalších zúčastněných osob____________ . 
 

V Šilheřovicích dne: ______________________   Podpis zákonného zástupce žáka:  ___________________________ 
 

Telefonní kontakt na jednoho z rodičů (pro případ pozdějšího příjezdu):  ______________________________________________  
 
 
 
 


