
 

     Sheffield Park Academy 
Beaumont Road North 

Sheffield S2 1SN 
t 0114 2392661 
f 0114 2659835 

                                                                                     e info@sheffieldparkacademy.org 
Principal: Mr S. Dixon                                                                                              www.sheffieldpark-academy.org 

 
Sheffield Park Academy is part of United Learning. United Learning comprises: UCST (Registered in England No: 2780748. Charity No. 1016538) and ULT (Registered in England No. 4439859. An Exempt Charity). Companies limited by guarantee. VAT number 834 8515 12.  
 
Registered address: United Learning, Worldwide House, Thorpe Wood, Peterborough, PE3 6SB. 

 

Vžený rodič, 
 
Bolo mi skutočným potešením spoznať žiakov, a chcel by som sa Vám poďakovať za vrúcne privítanie.  Začiatok 
tohto roka bol trocha iný, škola je úplne iné miesto, ale ako obvykle zamestnanci a študenti dobre spolupracujú 
aby urobili náš návrat pozitívnejším.  Tiež by som sa Vám rád poďakoval za Vašu podporu pri rozbiehaní školy, je 
veľmi dôležité aby sme tento rok pracovali spoločne. 
 
Rád by som zmienil, že predpisy o nosení uniformy sa tento rok nezmenili.  Uniforma je presne taká istá ako 
predošlý rok (a rok pred tým). Nezmenili sme ani drvivú väčšinu našich očakávaní o všeobecnom vzhľade (tie sú 
skoro rovnaké ako minulý rok a rok pred tým).  Predpisy o unifomách sú dostupné na 
www.sheffieldparkacademy.org/information/uniform. 
Webová stránka o uniformách zahŕňa obrázok v ľavo, ktorý zobrazuje naše všeobecné očakávania, zatiaľ čo v 
predpisoch to nájdete rozpísané podrobnejšie.  Tento obrázok sa takisto nachádza v študnetskom planeri, tiež 
sme Vám poslali niekoľko odkazov počas lockdownu a letných prázdnin. 
 
Jedným dúfam, že dočasným pravidlom uniformy je pokrývka tváre/maska.  Pokrývky tváre pomáhajú 
zminimalizovať riziko šírenia infekcie medzi žiakmi, zamestnancami, našimi rodinami a širšou komunitou.  Nosenie 
masky je viac ako pravidlo uniformy, je to dôležitou časťou byť zodpovedným členom komunity, pracovať spolocne 
na zabraneni sirenia potencialne zivota ohrozujej choroby.  Maska musi mat primerany dizajn hodiaci sa do 
skolskeho prostredia. 
 
Pravidlá a predpisy sa zameriavajú na ďalsiu čast 
študentských uniforiem a vzhľadu.  Nebudú 
dovolené umelé a nalakované nehty.  Žiačky sa 
budú vyhovárať na to, že lak na nehty vyjadruje 
ich osobitnosť a zlepšuje príťazlivosť ich rúk.    
 
So zmenou módy veľa dievčat by rado nosilo 
svelté farby.  Ako pútavý makeup, ktorý neni 
vhodný pre pracujúce prostredie v škole.  
Nechceme podporovať prostredie, v ktorom sa 
žiaci medzi sebou predbiehajú ak ide o ich vzhľad 
ako moderne vyzerajú.  Okrem toho, sme si 
vedomí, že lak na nehty a príčesky môžu 
predstavovať riziko pre tých žiakov, krorí v 
určitých predmetoch vykonávajú prax.  Dlhé 
nehty alebo príčesky sa môžu buď zachytiť alebo 
utrhnúť, pohybom po školských chodbách alebo 
prechádzanim cez dvere, čo môže spôsobiť 
značnú bolesť a rozrušenie.  Tiež môžu spôsobiť 
újmu iným na telesnej alebo v činohernej 
praktickej práci.  Toto sú situácie, ktorým sa da 
ľakho vyhnúť tým, že neni sú vôbec umožnené. 
 
 

http://www.sheffieldpark-academy.org/
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Akadémia nebola kedysi dôsledná tak ako mohla byť pri presadzovaní uniformových noriem; ospravedlnujem sa 
za akýkoľvek zmätok toto mohlo spôsobiť.  Okrem dvoch v predchádzajúcom paragrafe zmienených zmien, 
pravidlá sa nezmenily.  Avšak, čo sa zmenilo sú naše očakávania že každý žiak bude nasledovať pravidlá, pretože 
chceme vidieť aby každý žiak vyzeral výborne a nosil uniformu s hrdosťou. 
 
Čo ďalej s uniformou? 

• Pravidelne budeme prehodnocovať pravidlá uniformy a očakávania pre vsetkých zamestnancov i žiakov v 
súlade s osvedčenými postupmi. V nasledujúcich dňoch Vás budem  žiadať o Vás názor prostredníctvom 
online dotazníkov a podľa nich potom požiadam malú skupinku rodičov/pestúnov aby s nami pracovali na 
zvážení, ako v budúcnosti zmeniť uniformu, správanie a normy. Keď dostanete odkaz, dajte nám prosím 
vedieť Vaše názory; rad by som počul od všetkých v komunite ako by sme mohli vylepšit normy a podporiť 
našich skvelých žiakov pri prezentovaní najpozitívnejšieho obrazu seba samých, a tejto školy.  

 

• Akadémia bude aj naďalej presadzovať existujúce uniformy a štandarty vzhľadu.  Dúfame, že s nami 
budete spolupracovať na najrýchlejšom vyriešení všetkých problémov týkajúcich sa uniformy. 

 

• Pripúšťame, že zmena farby vlasov, štýl vlasov alebo odstránenie umelých nehtov a podobne, si vyžadujú 
extra čas z dôvodu určitých obmedzení týkajúci sa objednávok.  Aj keď odkladanie nie je ideálne, radi 
budeme s rodinou spolupracovať.  Ďakujem tým rodinám, ktoré s nami spolupracovali na náprave 
problémov týkajúce sa uniformy, vážime si vašej podpory.  Dajte nám vedieť ak by pre Vás nebolo možné 
napraviť akýkoľvek z uvedených problémov, do pondelka 5 Októbra a my sa Vám budeme snaziť čo 
najlepšie pomôcť. 

 

• Od pondelka 5 októbra, by mali byť všetky problémy týkajúce sa uniformy vyriešené; uniforma a vzhľad 
by mali byť v súlade s predpismy.  Vždy sa budeme snaziť byť dôsledný, prosím Vás ak si nie ste niečím 
istý, tak si u nás overte čo je a čo nie je dovolené. 

 

• Od pondelka 5 októbra, žiaci v nesprávnej uniforme si budú musieť požičať cistu uniformu zo školského 
skladu alebo rodičia budú môcť priniesť chýbajúcu časť uniformy.  Ak ani jedno z možnosti nebude možné, 
žiak nebude môcť íst do hlavných tried ani na spoločenský čas (prestávku).  Pôjdu podľa rozvrhu hodín v 
izolačnej triede (IE). 

 
Uvedomujem si, že niektorí žiaci môžu chcieť odporovať zmenám dohodnuthých noriem, tak dúfame že 
nás v tomto podporíte.  Tieto pravidlá nie sú nové, a nie sú na to aby znepríjemnili život, budu dodržiavane 
lebo chceme najvyššie štandarty pre našich študentov vo všetkom čo robia.   
Dopredu ďakujem za Vašu podporu. 
 
S pozdravom  
 

 
Mr S. Dixon 
Riaditeľ 
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