
 
 
 
 
 
UNIFORMA pro třídu YEAR 1 
 
Slavnostní uniforma - dívky: bílá školní košile s dlouhým rukávem, červený školní propínací svetr,             
červená kravata, šedá školní sukně, černé nebo tělové punčocháče bez vzoru, černé boty (plná              
špička, plná pata, doporučujeme s páskem přes nárt). 
 
Uniforma pro běžný den - dívky: bílá školní košile nebo bílé polo triko, červený školní propínací svetr,                 
červená školní mikina, šedé školní dlouhé kalhoty nebo šedá školní sukně či šaty, šedé, modré, černé                
nebo tělové punčocháče bez vzoru, ponožky či podkolenky šedé, modré nebo černé barvy bez vzoru,               
tmavé jednobarevné přezůvky (nejsou dovoleny boty na podpatcích, žabky), červená školní           
softshellová bunda. 
 
Slavnostní uniforma - chlapci: bílá školní košile s dlouhým rukávem, červený školní svetr s výstřihem               
do V, červená kravata, šedé školní dlouhé kalhoty, černé ponožky, černé polobotky. 
 
Uniforma pro běžný den - chlapci: bílá školní košile nebo bílé polo triko, červený školní svetr s                 
výstřihem do V, červená školní mikina, šedé školní dlouhé kalhoty nebo šedé školní krátké kalhoty,               
tmavé ponožky bez vzoru, tmavé jednobarevné přezůvky, červená školní softshellová bunda. 
 
Hodiny TV nebo sportovní akce - dívky, chlapci: školní tepláková souprava, školní sportovní šortky,              
bílé školní polo triko, červená školní flísová mikina, vhodná sportovní obuv, červená školní kšiltovka. 
 

 

 

UNIFORM for YEAR 1 
 
Ceremonial uniform - girls: white long sleeve school shirt, red school cardigan, red tie, grey skirt, black                 
or body tights without pattern, black shoes (full toe, full heel, we recommend shoes with a strap over                  
the instep). 
 
Uniform for regular school day - girls: white school shirt or white polo T-shirt, red school cardigan, red                  
school hoody, grey school long trousers or grey school skirt or dress, grey, navy, black or body tights                  
without pattern, grey, navy or black socks or knee length socks, dark monochromatic indoor shoes               
(not allowed flip flops, boots), red school softshell jacket. 
 
Ceremonial uniform - boys: white long sleeve shirt, V-neck school sweater, red tie, grey school long                
pants, black socks, black shoes. 
 
Uniform for regular school day - boys: white school shirt or white polo T-shirt, red school V-neck                 
sweater, red school hoody, grey school long pants or grey school shorts, dark socks without pattern,                
dark monochromatic indoor shoes, red school  softshell jacket. 
 
Lessons of PE or special sports events - girls, boys: school tracksuit, school sports shorts, white                
school polo T-shirt, red school fleece sweatshirt, suitable sports shoes, red school cap. 


