
  

 

Colton Hills Community School 

Co 
Confidence. Happiness. Courage. Success. 

Colton Hills  

Community School 

Jeremy Road 

Wolverhampton 

West Midlands  

WV4 5DG 

01902 558420   

Headteacher 

Mrs A Stephens  

 
 

Vážený rodičia 

Uniformovy konzultačný proces 

Chceli by sme sa pri tejto príležitosti poďakovať rodičom, ktorí sa zúčastnili uniformoveho konzultačného procesu. Po 

konzultáciách so zamestnancami, guvernérmi a študentmi panovala všeobecná zhoda v tom, že navrhovaná nová uniforma je 

inteligentnejšia a guvernéri sa dohodli, že zmena by mala pokračovať. Preto sa uniforma školy Colton Hills School s účinnosťou 

od septembra 2021 zmení.  

Chápeme, že je to významné a môže to vyvolať silné reakcie. Chceme vás ubezpečiť, že rozhodnutie bolo premyslené 

strategicky a metodicky s ohľadom na všetkých členov našej komunity. Naši študenti nosili tú istú uniformu už viac ako 40 rokov 

iba s malými úpravami a my si myslíme, že je správny čas na pozitívnu zmenu značky aj uniformy. Chceme, aby naša uniforma 

odrážala ‘Pychu’ a našu snahu o dokonalosť, keď sa vydávame na cestu k svetovej triede, na ktorú sa škola v posledných 

rokoch zameriava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskum nám tiež hovorí, že dobre premyslená školská uniforma môže hrať dôležitú úlohu pri vytváraní inkluzívnej školskej 

komunity a podpore pocitu spolupatričnosti. Ďalšie kľúčové zistenia ukazujú, že dobre prezentovaná uniforma pomáha 

znižovať šikanovanie a zlepšuje správanie žiakov. Jasný dress code stanovuje hranice a pomáha žiakom vnímať školu ako 

pracovné prostredie a znižuje množstvo rušivých vplyvov spojených s osobným vzhľadom. 

Pozorne sme počúvali obavy rodičov týkajúce sa nákladov spojených s novou uniformou a prostredníctvom ďalších výskumov a 

diskusií vás chceme ubezpečiť, že týmito zmenami podporíme rodiny. 

 

Aktuálny ročník 10 študentov (ročník 11 od septembra 2021) 
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Študenti, ktorí sú v 11. ročníku v rokoch 2021-22, si budú môcť zvoliť, či chcú štúdium ukončiť v súčasnej (čiernej) uniforme, ak si 

to prajú, a znížiť tak zaťaženie rodín pre študentov, ktorí v škole strávia menej ako rok. Vypočuli sme našu komunitu a počas 

tohto procesu budeme naďalej ponúkať podporu. 

Aktuálny ročník 6 - 9 študentov (7. - 10. ročník od septembra 2021) 

Od septembra 2021 bude nová uniforma očakávaním pre študentov v 7. až 10. ročníku (2021-22), ktorí si osvoja nove sive 

sako, nové sivé nohavice alebo sivú tartanovú sukňu.  

Väčšina rodín s deťmi, ktoré sa momentálne nachádzajú v 7. - 9. roku, bude môcť využiť poskytnutú platobnú dotáciu. 

Podrobnosti nájdete v tabuľke nižšie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súprava na telesnu vychovu 

Od septembra budeme tiež aktualizovať súpravu na telesnu vychovu. Nová súprava ukáže farby školského domu a bude mať 

modernejší štýl. Úzko sme spolupracovali s dodávateľmi, aby sme zabezpečili, že súprava sa dá ľahko prať a ponúka 

vynikajúci pomer ceny a kvality.  

Ďalšie kroky 

Toto rozhodnutie sme nebrali na ľahkú váhu a dúfame, že každému poskytneme dostatok času na prípravu na zmenu. V blízkej 

budúcnosti bude k dispozícii viac informácií, vďaka ktorým budete informovaní o týchto zmenách. Dúfame, že zatiaľ budete 

mať podporu a podporu pre tento dôležitý krok na ceste školy k tomu, aby ste boli svetovou triedou. 

Ozvite sa 

Ak chcete získať viac informácií, navštívte naše Frequently Asked Questions stránku, vyplňte našu feedback form alebo 

kontaktujte head@coltonhills.co.uk. 

Chcela by som sa pri tejto príležitosti poďakovať za vašu trvalú podporu našej školy, pokrok vášho dieťaťa a 

zabezpečovanie najvyšších očakávaní pre všetkých. 

 

Mrs A Stephens – riaditeľka školy  

    

https://www.coltonhills.co.uk/uniformfaqs
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJbkTrTk80CtoIxV_0GJOF2GSpEQwGBDmtGTRDjwojFUNElTOURDR1lBM003QVFNTllHMTA1RFdKWi4u
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