
 

Základní škola Wonderland Academy, s. r. o.  
se sídlem U Školky 880, Praha 4 - Šeberov, 149 00   
Adresa školy: Mílová 697, Praha 4 - Libuš, 142 00 

IČ 28895410 
 

SMĚRNICE PRO POUŽÍVÁNÍ ŠKOLNÍ UNIFORMY 
 

Spisový znak:  WA-SMĚR-01-2018 

Číslo jednací: WA-SMĚR-01-2018/03 
Skartační znak: A 5 

Vypracovala:  Mgr. Klára Kosová 
Schválil:  PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

Pedagogická rada projednala dne:  15. 6. 2022 
Školská rada schválila dne:  15. 6. 2022 

Směrnice nabývá účinnosti dne:  1. 9. 2022 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou vydání nové očíslované aktualizované 
směrnice. 

 

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
1.1. Používání školní uniformy je závazné pro všechny žáky Wonderland Academy. 
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. 
1.4. Školní uniforma se sestává z kolekce pro 1. stupeň a kolekce pro 2. stupeň. V rámci obou kolekcí 

rozlišujeme tři kategorie oblečení: 
1. slavnostní uniforma  

První stupeň (chlapci – látkové šedé kalhoty, košile a sako; dívky – šedá sukně či šedá šatová 
sukně, punčocháče či podkolenky, košile a sako); 
Druhý stupeň (chlapci – látkové šedé kalhoty, košile a sako; dívky – károvaná sukně či 
károvaná šatová sukně, punčocháče či podkolenky, košile a sako);  

2. uniforma pro běžné nošení (povinný dress code) 
První stupeň (džíny, džínové kraťasy, džínová sukně, polo tričko s logem školy, propínací 
svetr, vesta, jednobarevná či pruhovaná fleecová mikina, pletené zimní šaty); 
Druhý stupeň (džíny, džínové kraťasy, džínová sukně, černé kalhoty, černá sukně, polo tričko 
s logem školy, propínací svetr bílý či šedý, jednobarevná mikina); 

3. oblečení na tělesnou výchovu a volnočasové aktivity  
První stupeň (šedé tepláky, šedé tričko, pruhovaná či jednobarevná mikina); 
Druhý stupeň (šedé či černé tepláky či sportovní elastické kalhoty, šedé či bílé tričko, 
jednobarevná mikina). 
 



1.5. Džíny (na druhém stupni i černé kalhoty), případně v letních měsících džínové kraťasy, tříčtvrteční 
kalhoty či sukně, je možné nosit i jiné než dodávané firmou Rutex. Je třeba dodržet, aby byly 
tmavší modré (na druhém stupni i černé) barvy, bez děr, obrázků a aplikací. Dívky mohou nosit 
tmavě modrou džínovou sukni (na druhém stupni i černou) bez děr, obrázků a aplikací. 

1.6. Punčocháče nosí dívky jednobarevné, a to šedé nebo růžové, na druhém stupni lze volit i tělové či 
černé. 

1.7. V letních měsících mohou mít žáci na tělesnou výchovu vlastní jednobarevné šortky či krátké 
elastické kalhoty, a to šedé, modré nebo černé. 

1.8. Na školní zahradu mají žáci v případě nepříznivého počasí povoleno oblékat vlastní zateplovací či 
nepromokavé oblečení, které mají uloženo ve své skříňce. 

1.9. V době školní družiny a odpoledních kroužků mohou žáci používat na školní zahradě vlastní 
sportovní oblečení v barvách uniformy. 
 

2. POZNÁMKY K OBJEDNÁVCE 

 
2.1. Velká hromadná objednávka oblečení se provádí jednou za rok, vždy v průběhu měsíce dubna (po 

vstupních pohovorech do první třídy a ustálení počtu žáků na další školní rok). 
2.2. Hotové ušité kusy oblečení škola obdrží od firmy Rutex v průběhu měsíců července a srpna, výdej 

uniforem probíhá v průběhu posledního prázdninového a prvního školního týdne.  
2.3. Dodatečné menší objednávky jsou možné, a to při splnění firmou požadovaného limitního 

množství. 
2.4. Objednávané oblečení je používáno v průběhu celého následujícího školního roku, proto je 

potřeba pečlivě zvážit jeho množství a velikosti. 
2.5. Škola má některé kusy oblečení naskladněny, ne vždy však lze uspokojit požadavek na všechny 

položky a velikosti.  
2.6. Veškeré pokyny k údržbě oblečení a detailní velikostní tabulky obsahuje samostatný dokument 

Manuál k uniformám, který vypracovala firma Rutex. Před hromadnou objednávkou obdrží rodiče 
včas kromě Manuálu též aktuální ceník a objednávkový formulář. 

2.7. Položky označené v objednávkovém formuláři hvězdičkou (čepice, šála, vesta apod.) nejsou 
povinné. 
 

3. REKLAMACE 

 

3.1. V případě zjištěných zjevných vad lze uniformu reklamovat. 
3.2. Reklamaci vyřizuje s firmou Rutex vždy hospodářka školy. 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 uniformy či hrubou mechanickou silou, která vede k poškození 
výrobku. 

3.4. K reklamaci lze poslat pouze oblečení čisté po vyprání. 
 

4. OBECNÉ POZNÁMKY 

 
4.1. Trička jsou ušita ze 100% bavlny, proto se po vyprání lehce srazí.  
4.2. Je nutné dodržovat symboly pro praní a ošetřování, které jsou uvedeny na etiketě každého 

výrobku. 
4.3. Dívčí sukně a chlapecké šedé kalhoty mají v pase gumu na stažení, takže lze upravit šířku pasu. 
4.4. Rodiče mají v průběhu celého školního roku možnost inzerce v oblasti nabídky a poptávky školní 

uniformy na nástěnce v prostoru recepce a šaten školy. 



4.5. Nalezené kusy uniformy ukládáme do plastových krabic, které jsou umístěny v prostoru šaten. 
Prosíme o jejich pravidelnou kontrolu. 

4.6. Jednotlivé kusy školní uniformy doporučujeme opatřit vlastní značkou, aby bylo možné je vrátit 
správnému majiteli.  

4.7. S veškerými dotazy, které se týkají školní uniformy, se lze obracet na paní hospodářku školy. 
 
 
 
 
V Praze dne 15. 6. 2022 
 
 
 
                                                                                             _____________________________ 
                                                                                          

 PhDr. Jan Voda, Ph.D. – ředitel školy                      


