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August 2022
Vážení rodičia, opatrovníci,

keďže sa blíži nový školský rok, sústreďujeme sa predovšetkým na vysoké očakávania a konzistentnosť, čo
zahŕňa aj našu školskú uniformu. V škole Beckfoot Upper Heaton sme presvedčení o tom, že uniforma je dôležitá
z hľadiska pocitu spolupatričnosti, budovania rovnosti a prípravy žiakov na budúce zamestnanie a kariéru, kde sú
dôležité pravidlá obliekania.
Očakávame, že od septembra budú mať všetci žiaci úplnú a správnu školskú uniformu. S blízkym príchodom
školského roka by sme Vám chceli pripomenúť svoje očakávania týkajúce sa uniforiem, ktoré sú tieto:

•
•
•
•
•

•
•

školské sako (s logom) – musí sa nosiť po celý čas,
nohavice – jednofarebné čierne nohavice. Džegínsy, džínsy, legíny, pančuchy bez chodidiel a tepláky nie
sú prijateľné a v škole ich nebudeme tolerovať.
sukne – všetky sukne musia mať dĺžku po kolená,
jednofarebná biela školská košeľa alebo blúzka – po celý čas musí byť zakasaná a golier musí byť zapnutý,
školská kravata (teraz farba určená pre jednotlivé ročníkové skupiny) – musí sa nosiť po celý čas a nesmie sa
z nijakého dôvodu skladať v škole ani počas každodennej cesty do školy a zo školy. Každý žiak dostane
kravatu v prvý deň školy (bezplatne). Ak o túto novú bezplatnú kravatu príde alebo ju stratí, rodičia alebo
opatrovníci musia zaplatiť za náhradnú kravatu prostredníctvom našej školskej lokality ParentPay alebo v
obchode Natasha’s Uniform Shop v Bradforde,
čierne topánky – musia byť jednofarebné a celé čierne. Tenisky, čižmy, lodičky ani plátenky nie sú povolené.
Prijateľné štýly obuvi nájdete na našej webovej lokalite a na strane 2 tohto listu.
taška – od všetkých žiakov sa očakáva, že budú nosiť tašku, aby udržiavali svoje učebnice, plánovač
a pomôcky v bezpečí a dobrom stave.

Na TV sa bude od žiakov očakávať, že budú mať polokošeľu s logom BUH a čierne tepláky na TV (ideálne s logom
BUH), ale jednofarebné čierne tepláky bez loga sú prijateľné. V chladnom počasí alebo z náboženských či kultúrnych
dôvodov možno pod školskou polokošeľou na TV nosiť čierny nátelník alebo jednofarebné čierne tričko s dlhým
rukávom. Voliteľne možno zakúpiť školskú mikinu na TV a nosiť ju počas TV. V škole však nikdy nemožno nosiť
žiadnu inú mikinu. Nie sú súčasťou našej uniformy, takže nie sú povolené. Odporúčame rodičom alebo opatrovníkom,
aby sa uistili, že ich dieťa alebo zverenec nosí vrchný kabát, najmä v chladnom počasí v zimných mesiacoch.
Napokon, s cieľom zabezpečiť, aby Vaše dieťa alebo zverenec boli nachystaní na vzdelávanie a nasledujúci deň,
musia mať všetci žiaci pripravené pomôcky. Ide minimálne o čierne či modré pero, ceruzku, gumu a pravítko. Od
septembra platí, že ak žiaci tieto očakávania nesplnia, zostanú v daný deň 30 minút po škole a rodičov alebo
opatrovníkov vyzveme, aby prišli do školy so zodpovedajúcou súčasťou uniformy.
Ak budete pri zabezpečení správnej uniformy potrebovať pomoc, kontaktujte školu na adrese
mal@beckfootupperheaton.org pred začatím nového školského roka. Takisto sa bude v škole v pondelok 22.
augusta od 10.00 do 12.00 hod. konať predaj takmer nových školských uniforiem vrátane školských sák za 3 £,
aby sme uspokojili Vaše potreby v oblasti uniforiem za zlomok ceny. Tešíme sa, že Vaše dieťa alebo zverenca v
septembri privítame späť v škole, a chceli by sme Vám poďakovať za neprestajnú podporu.

S pozdravom

Graeme Wrightson
Riaditeľ
Výkonná riaditeľka: Shirley Watsonová

Dawn Morganová-Davisová
Zástupkyňa riaditeľa

Predseda akademickej rady: John Winkley

Hrdo využívame recyklovaný papier #ecobeckfoottrust.

Melissa Horsfallová
Osoba zodpovedná za dodržiavanie
pravidiel týkajúcich sa uniforiem
Riaditeľ: Graeme Wrightson

