26 April 2018
Keď sa presunieme do letného obdobia a plánujeme začatie ďalšieho akademického roka,
rád by som vás informoval o zmene uniformy, ktorá sa zavedie od septembra v rokoch 7 - 11
(6. jednotná forma zostane podľa nášho súčasného policy). Toto oznámenie vám umožní
vopred upozorniť na túto zmenu a zabezpečiť, aby v prípade nákupu školskej uniformy medzi
dnešným dňom a začiatkom nového akademického roka ste si boli vedomí nových požiadaviek.

Táto zmena sa zavádza, aby sa zlepšila súčasná úroveň uniformy, ktorú nosia študenti v škole,
najmä naši žiaci, a aby sme zabezpečili, že budeme mať nákladovo efektívnu, inteligentnú uniformu,
ktorú budú dôsledne dodržiavať všetci naši študenti. V súčasnosti je príliš veľa našich študentov,
ktorí berú príliš širokú interpretáciu toho, čo tvoria prípustný čierne školské nohavice a z
rozhovorov s viacerými rodičmi sa snažím odstrániť prípadnú nejednoznačnosť, najmä pokiaľ ide o
študentov, ktorí nosia čierne džínové nohavice do školy.

Táto zmena zabezpečí vyššiu úroveň vzhľadu od našich študentov a rozhodne povedie k tomu, že sa
nevyužíva cenný čas na prácu s otázkami týkajúcimi sa problémov so školskou uniformou. Z
rozhovorov s rodičmi viem, že mnohí z vás uvítajú jasnosť toho, čo tvorí správnu uniformu a kde si
ju môžete kúpiť. Tieto položky je možné zakúpiť od školského dodávateľa spoločnosti Channel
Uniform.

Channel Uniforms: Radnor Chambers, Cheriton Pl, Folkestone CT20 2BB
Telephone: 01303 487075
Email: channeluniforms@live.co.uk

webové stránky: www.channeluniforms.co.uk

Nohavice sa dostanú do rôznych veľkostí a dĺžok nohavíc, aby vyhovovali rôznym potrebám našich
študentov. K dispozícii budú dva štýly nohavíc, z ktorých si môžete vybrať s štíhlymi nohami a
bootleg štýlom, ktoré sú k dispozícii pre našich študentky a štíhlym nohám a štýlovým nohám pre
študentov. Tieto nohavice budú mať logo Astor vyšité na nich buď tesne pod pásom, alebo nad
vreckom. K dispozícii je sukňa k dispozícii pre ženské študentov a opäť to prichádza v rôznych
veľkostiach a dĺžkach, aby sa zabezpečilo, že je k dispozícii na požadovanú dĺžku kolena. Na sukni
bude mať tiež vyšité logo školy hneď pod pásom.

Dúfam, že vopred oznámenie tejto novej požiadavky vám umožní naplánovať svoje jednotné
nákupy pre nový akademický rok a rád by som vám vopred poďakoval za vašu spoluprácu v tejto
záležitosti a za vašu podporu štandardov, ktoré chceme podporiť na Astor College.

