
  

  
 

Výňatek ze SMĚRNICE PRO POUŽÍVÁNÍ ŠKOLNÍ UNIFORMY 
OPEN GATE – gymnázium a základní škol, s.r.o. 

Pravidla pro Gymnázium (Prima – Oktáva)  

Slavnostní uniforma 

a) Chlapci – sako, klasické kalhoty, košile, kravata, pásek; 

b) Dívky – sako, klasická sukně, košile, kravata; punčocháče, pásek; Preferována je uniforma v 

kompletu se sukní, ale přípustné jsou také klasické kalhoty.   

c) Pásek je přípustný v barvě tmavě modré nebo černé nebo z nabídky volitelných položek uniformy 

školy. 

d) Punčocháče nosí dívky jednobarevné, a to výhradně černé nebo tělové barvy. 

e) Obuv je přípustná pouze společenská, a to v černé, hnědé a pro dívky také v tělové barvě. 

f) Slavnostní uniforma je povinná vždy pro Slavnostní assembly (zahájení a ukončení školního roku, 

předávání vysvědčení, návštěvu mimořádného hosta), dny otevřených dveří, mimořádné větší 

návštěvy a dále veškeré akce, pro které tak stanoví vedení školy. 

g) Pro vánoční večeře mohou studenti volit mezi slavnostní uniformou nebo společenským oděvem. 

Uniforma pro běžné nošení 

a) Může být uniforma slavnostní nebo kombinace následujících položek s položkami slavnostní 

uniformy. Kombinace jsou přípustné dle obrazové dokumentace katalogu, který je dostupný na 

webových stránkách školy.  

b) Volitelné součásti uniformy – dívky: zimní šaty, svetr, pletená vesta, polokošile s krátkým rukávem v 

bordó nebo šedé barvě, polokošile s dlouhým rukávem v bílé nebo světle modré barvě, sukně letní, 

šátek, kožený pásek s logem Školy v červené nebo modré barvě; odznáček Školy. 

c) Volitelné součásti uniformy – chlapci: kalhoty lehké, svetr, pletená vesta, polokošile s krátkým 

rukávem v tmavě modré nebo šedé barvě, polokošile s dlouhým rukávem v světle modré nebo bílé 

barvě, kožený pásek s logem Školy v modré nebo černé barvě; odznáček Školy. 

d) Volitelnou součástí uniformy je též fleecová mikina ve dvou provedeních, tj. pro chlapce a pro dívky. 

Vzhledem k syntetickému materiálu jsou fleecové mikiny určeny zejména pro přecházení mezi 

budovami školy nebo pro krátkodobé nošení ve třídách při intenzivním větrání během chladných 

měsíců. Fleecové mikiny nejsou určeny pro celodenní nošení, protože nejsou přirozeně prodyšné.  

e) Košile je možné pro běžné nošení nosit i bez kravaty.  

f) Obuv je přípustná pouze společenská. Je povolena černá, tmavě modrá, hnědá a tělová (pro dívky) 

společenská obuv. Jednobarevné bílé nebo černé tenisky bez pruhů a jiných vzorů, bez výrazných 

nápisů, loga značky a bez jinak zbarvených tkaniček a podrážek. Pro dívky není dovolena obuv s 

otevřenou špičkou či patou (typ sandály apod).  

Oblečení na tělesnou výchovu a volnočasové aktivity 

• Krátké kalhoty umožňující volný rozsah pohybu 

• Tepláková souprava 

• Sportovní triko 

• Sportovní boty na běh v terénu 

• Sálové boty do haly se světlou podrážkou 

• Plavky jednodílné pro dívky 

• Plavky klasické krátké pro chlapce 

• Plavecká čepice pro studenty s dlouhými vlasy 

• Plavecké brýle 


