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Sako Pre Žiakov Strednej Školy  

Vážení rodičia a opatrovatelia. 

Po konzultácii so zamestnancami, žiakmi a guvernérmi školyl sme sa rozhodli, že od septembra 

2020, budú všetci žiaci našej strednej školy nosiť sako. Sako nahradí mikiny a školské svetre, 

ktoré žiaci už viac nebudú potrebovať. Pre školu to nebolo rýchle a jednoduché rozhodnutie ale 

sako patrí medzi standard, ktorý by sme cheli zaviesť pre všetkych žiakov našej strednej školy. 

Taktiež si uvedomujeme, že rodičia žiakov 7. až 10. ročníka už pre svoje deti kúpili na september 

školské svetre a mikiny. Z toho dôvodu sme sa guvernérmi školy dohodli, že ako gesto pre žiakov 

ktorý sú súčastne v 7. až 10. ročníku, školské sako zaplatíme my. Sako bude dostupné na 

vyzdvihnutie v predajni so školkými uniformami pred koncom júla 2020. 

K tomu listu je priložený poukaz. Posím, zoberte si tento poukaz so sebou do predajne s 

uniformami  Uniform-Direct a objednajte si správnu veľkosť pre Vaše dieťa, ešte pred koncom júla 

2020. Poukaz je použitelný len pre zakúpenie Bemrose školského saka.  

Dodávateľ našej uniformy je predajňa Uniform Direct ktorá sa nachádza na Babington Lane, 

Derby. 

Uniform Direct ® 
54 Babington Lane, Derby.DE1 1SX 

01332 342569 

www.uniform-direct.com 

 

V predajni Vám zamestnanci pomôžu vybrať správnu veľkosť, budú k dispozícii vzorky na 

vyskúšanie veľkosti. Upozorňujeme, že vzhľadom k súčastným opatreniam dodržiavania 

rozostupov, nebude možné použiť skúšobnú kabínku. Preto Vás prosíme o trpezlivosť a láskavosť 

počas obsluhovania. Budete kontaktovaný, keď bude Vaša objednávka pripravená na odber.  

Školské kravaty budú naďalej k dispozícii na predaj v našej škole v cene £3. 

Od septembra sa naša uniforma skladá z ; 

Chlapci Dievčatá 

Sako  Sako 

Biela košeľa Biela košeľa alebo blúzka 

Školská kravata  Školská kravata /školská spona 

Čierne nohavice  Čierne nohavice alebo šierna sukňa 

Čierne topánky  Čierne topánky 

   

 

Link kde sa môžete pozrieť pravidlá o školskej uniforme , 

http://www.uniform-direct.com/
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http://www.bemrose.derby.sch.uk/school-uniform/ 

Od všetkých žiakov sa očakáva, že si budú do školy nosiť so sebou tašku s pomôckami. Z dôvodu 

Covid 19, bude požičiavanie pomôcok limitované, z toho dôvodu si žiaci musia sebou nosiť všetky 

školské pomôcky. 

Tešíme sa na privítanie všetkých žiakov v septemberi 2020 oblečených v školskej uniforme, plne 

vybavených a pripravených pracovať. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami v blízkej budúcnosti. Dovtedy prosím zostante zdraví a buďte v 

bezpečí. 

S úctou 

 

Neil Wilkinson 

Výkonný riaditeľ 
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