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Vážený rodič/opatrovateľ, 

Keďže sa blíži koniec tohto polroku, s napätím sa tešíme na druhú časť tohto akademického roka. Ako 
súčasť našej pokračujúcej snahy o zvýšenie výsledkov a ašpirácií žiakov budeme naďalej stanovovať vysoké 
štandardy týkajúce sa vzhľadu a uniformy pre našich študentov; to nám pomáha udržiavať ostré 
zameranie na učenie, posilňovať rovnosť a podporovať pozitívny školský étos. Preto to posielame ako 
pripomienku jednotných očakávaní v škole Sira Williama Staniera, aby boli všetci študenti pripravení učiť 
sa v prvý deň späť po polsemestrálnej prestávke. 

Od všetkých študentov sa očakáva, že budú chodiť v kompletných uniformách, vrátane: 
- Školská kravata (náhradnú je možné zakúpiť na recepcii za 3,50 £) 
- SWS School Blazer (musí byť čierny a lacnejšie alternatívy sa dajú kúpiť v niektorých veľkých 
supermarketoch) 
- školské čierne nohavice alebo sukňa po kolená (legíny alebo džínsy nie sú prijateľné) 
- školská obuv (čierna koža – tenisky/lodičky/kozmičky nie sú prijateľné) 
- Čierne pančuchy alebo čierne ponožky 
- Školská taška a peračník so základným vybavením potrebným na školský deň. 
 
Akékoľvek ďalšie položky, ako sú topy s kapucňou alebo mikiny, už nebudú povolené. Aj keď od 
žiakov očakávame, že budú mať na sebe kabát na ceste do školy a zo školy a počas prestávok a 
obeda vonku, budeme žiadať žiakov, aby si ich vyzliekli v budove školy a uložili do tašky. Po 
návrate, 28. februára, študenti strávia čas so svojim školiteľom a prebehne kompletná kontrola 
uniformy a vybavenia. Rodičia budú kontaktovaní a necháme 24 hodín na vyriešenie akýchkoľvek 
problémov. Od 29. februára, ak žiaci nebudú dodržiavať jednotnú politiku, budú kontaktovaní 
rodičia a študenti budú poslaní do našej uniformovej banky, aby si požičali a nosili správnu 
uniformu, alebo môžu byť požiadaní, aby sa vrátili domov a prezliekli sa do správnej uniformy (ak 
to v takom prípade žiadame žiakov, aby sa urýchlene vrátili do školy, inak to môže byť 
klasifikované ako neoprávnená absencia). 
 
Okrem toho neakceptujeme neprirodzené farby farby na vlasy alebo farebné laky na nechty, 
gélové nechty, umelé mihalnice alebo umelé nechty. Študenti, ktorí sa rozhodnú nosiť ich do 
školy, budú požiadaní, aby si ich čo najskôr odstránili. Čo sa týka piercingu, žiaci môžu nosiť jeden 
pár cvočkových náušníc, ale žiadne iné piercingy vrátane piercingu v nose nie sú prijateľné. 
Študenti budú požiadaní, aby okamžite odstránili akýkoľvek takýto predmet a veľmi si vážime 
podporu rodičov pri zabezpečovaní toho, aby sa tieto predmety v škole nenosili. 
Ak máte akékoľvek pochybnosti o odeve určenom do školy, kontaktujte školu a porozprávajte sa 
so zamestnancom. 
 



 

 

A napokon, v posledných týždňoch sme boli svedkami nárastu počtu študentov, ktorí nosia 
mobilné telefóny, používajú ich pri prestupoch, nosia slúchadlá / štuple do uší v škole a dokonca 
aj na hodinách. Máme jasnú politiku týkajúcu sa mobilných telefónov a slúchadiel, ktorá 
jednoducho znamená, že sa nesmú používať, počuť ani vidieť počas školského dňa (8:30 – 15:00). 
Je zrejmé, že nosenie slúchadiel alebo používanie mobilného telefónu nepodporuje zapojenie sa 
do hodiny a sťažuje študentom učenie sa a zapamätanie si nových vedomostí, ktoré sa učia. 
Skúsenosti nám tiež ukázali, že zvyšuje počet ochranných odporúčaní v súvislosti s natáčaním 
študentov a zamestnancov na video a správanie, ktoré je v škole neprijateľné, t. j. šikanovanie. 
 
Od pondelka 28. februára bude preto každý mobilný telefón alebo slúchadlo, ktoré je počas 
školského dňa viditeľné, zabavený až do konca školského dňa. Študenti si budú môcť vyzdvihnúť 
predmet od člena vedúceho tímu v prednej časti recepcie. 
Veľmi si vážime vašu podporu a pozornosť venovanú detailom pri zabezpečovaní toho, aby 
študenti prišli do školy včas (8:30), vyzerali inteligentne v kompletnej uniforme, konali 
inteligentne, aby ste sa hrdo reprezentovali a boli pripravení byť úspešní. 
 
S úctou 
 
Mrs. E. Hooley 
 
 
Interim Head of School 
 
 

 


