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Směrnice pro používání školní uniformy na základní škole 

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

1.1. Používání školní uniformy je závazné pro všechny žáky základní školy. 

1.2. Pokud není stanoveno jinak, nosí žáci uniformu do školy i na akce pořádané školou dle 

této směrnice. 

1.3. Opakované nedodržení této směrnice je považováno za porušení školního řádu ZŠ  a 

Smlouvy o zajištění výuky žáka (viz bod V.). 

1.4. Školní uniforma se sestává z následujícího oblečení: 

▪ Uniforma pro dívky: šaty, sukně, tričko s dlouhým rukávem, polo s krátkým 

rukávem, svetr a mikina. Povinná je pouze vrchní část oděvu, tzn. svetr/mikina, 

tričko, polo s krátkým rukávem. Spodní část oděvu mohou mít žákyně svou, 

avšak v barvě školy (tzn. tmavě modrá, bílá, červená). 

▪ Uniforma pro chlapce –  polo  s dlouhým rukávem, polo s krátkým rukávem, 

svetr a mikina. Povinná je pouze vrchní část oděvu, tzn. svetr/mikina,  polo 

s krátkým rukávem, polo s dlouhým rukávem. Spodní část oděvu žáci nosí svou, 

avšak v barvě školy (tzn. tmavě modrá, bílá, červená). 

 

2. OBJEDNÁVKY ŠKOLNÍCH UNIFOREM 

 

2.1. Celková objednávka uniforem se provádí 1x ročně u výrobce. Rodiče zváží množství     

oblečení na celý školní rok. Objednávky probíhají přes školní e-shop. Hesla rodiče 

obdrží od vedení ZŠ. 

2.2. Dodání uniforem probíhá vždy poslední týden v srpnu na nový školní rok a výdej 

probíhá ve škole. 

2.3. Škola má také objednané uniformy skladem a rodiče si je mohou zakoupit přes e-shop 

i v průběhu školního roku. Skladové zásoby jsou však omezené a ne vždy lze uspokojit 

požadavek na všechny položky a velikosti. 

 

3. REKLAMACE 

 

3.1. V případě zjištěných zjevných vad lze uniformu reklamovat u vedení ZŠ. 

3.2. Reklamaci vedení ZŠ vyřizuje u výrobce a vady jsou v nejbližším možném termínu 

opraveny, případně je provedena výměna oblečení. 

3.3. Reklamaci nepodléhají závady způsobené nesprávným dodržováním symbolů pro praní 

a ošetřování, nevhodným užíváním školní uniformy či hrubou mechanickou silou, která 

vede k poškození výrobku. 

 



 

 

4. OBECNÉ POZNÁMKY 

 

4.1. Je nutné dodržovat symboly pro praní a ošetřování, které jsou uvedeny na etiketě 

každého výrobku. 

4.2. Rodiče mají v průběhu školního roku možnost inzerce v oblasti nabídky a poptávky 

školní uniformy na e-burze. 

4.3. Nalezené kusy uniformy průběžně ukládáme na vrátnici školy do krabice. Rodiče 

prosíme o jejich pravidelnou kontrolu. 

4.4. Školní uniformu doporučujeme podepsat. 

4.5. S veškerými dotazy, které se týkají školní uniformy, se lze obracet na vedení ZŠ. 
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