JUNIOR osobnosť Petržalky 2016
organizačné zabezpečenie podujatia v rámci XIX. ročníka Dní Petržalky
ÚVOD
Mestská časť trvalo a nepretržite venuje zvýšenú pozornosť výchovno-vzdelávacím výsledkom
žiakov a úspešnej práci pedagógov vo vzdelávaní. XI. ročník podujatia Junior osobnosť Petržalky
pokračuje v tradícií oceňovania najúspešnejších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Aj v tomto roku sa podujatie uskutoční ako súčasť
XIX. ročníka multižánrového projektu Dní Petržalky.
Na slávnostnom podujatí budú ocení najúspešnejší žiaci, ktorí počas školského roka 2015/2016
dosiahli vynikajúce učebné a študijné výsledky, získali mimoriadne úspechy v predmetových
olympiádach a postupových súťažiach na medzinárodnej a celoštátnej úrovni, umiestnili sa na
popredných miestach v športových disciplínach alebo svojim mimoriadnym konaním vykonali
výnimočné detské skutky.
JUNIOR osobnosť Petržalky je tradične veľmi úspešným podujatím v závere školského roka
a mimoriadne dôležitou udalosťou v živote základných škôl. Významne pomáha zvyšovať
motiváciu žiakov k dosahovaniu lepších výchovno-vzdelávacích výsledkov, spoznávať hodnoty
ľudského života a silu priateľstva, podnecuje žiakov k humánnemu správaniu, vytváraniu
pozitívnych príkladov medzi svojimi rovesníkmi a ukázať žiacke vzory, ktoré je hodné nasledovať.
Termín: 16.6.2016
Miesto: DK ZH od 10:00 – 12:30 h
Cieľ podujatia:
a) Morálne oceniť mimoriadne nadaných žiakov za úspešnú reprezentáciu mestskej časti a svojej
školy v školskom roku 2015/2016 v medzinárodných, celoštátnych, krajských súťažiach
a olympiádach, za významné mimoškolské aktivity, výborné výchovno-vzdelávacie výsledky
a výrazné úspechy v celoslovenskom testovaní T9-2016.
b) Morálne oceniť mimoriadne detské činy za pomoc slabším spolužiakom, chorým a starším
spoluobčanom, za mimoriadny čin pri záchrane života, či majetku, ochrany prírody
a povzbudzovať deti ku konaniu dobrých skutkov, pestovať u nich zmysel pre zodpovednosť,
pozitívny vzťah k tým, ktorí potrebujú pomoc.
Ocenenia v 2 kategóriách:
1. kategória: za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, úspešná reprezentácia školy
v medzinárodných, celoslovenských, krajských a okresných postupových súťažiach
a olympiádach, za mimoriadne výsledky v celoštátnom testovaní a ďalšie vynikajúce úspešné
aktivity
2. kategória: Detský čin roka – za mimoriadne detské činy v školskom roku 2015/2016 (pomoc
spolužiakom, starším občanom, pri záchrane života, majetku, ochrany prírody a pod.)
Návrhy na ocenenia: Predkladajú vedenia škôl do 16.5.2016. Každá škola môže predložiť po
jednom návrhu do obidvoch kategórií.
Účastníci podujatia:
- Vladimír Bajan, starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka,
- členovia školskej komisie,
- ocenení žiaci,
- triedni učitelia a triedy, z ktorej sú ocenení žiaci
- rodičia ocenených žiakov,

- riaditelia ZŠ,
- predsedovia žiackych parlamentov
- zamestnanci OŠaŠ
Predpokladaná účasť: 280 účastníkov
PROGRAM PODUJATIA

16. 6. 2016 (10,00 – 12,30 h)

Kultúrny program Haló, haló
Privítanie prítomných, predstavenie hostí
Oceňovanie žiakov za vynikajúce výsledky starostom
Kultúrny program Hájenka
Oceňovanie žiakov v kategórii Detský čin roka starostom
Poďakovanie za ocenených žiakov
Kultúrny program na záver slávnostnej časti:
Haló, haló Hájenka, hudobná skupina zo ZUŠ Topolčianska
8. Ukončenie slávnostnej časti, presun na malé občerstvenie do priestorov Klub za zrkadlom,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program v Klube za zrkadlom
1. slávnostný prípitok džúsom
2. malé občerstvenie
3. neformálne rozhovory
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE: zamestnanci OŠaŠ
ROZPOČET PODUJATIA: podujatie je kryté v rozpočte OŠaŠ
Vypracovala: Mgr. Eva Beňačková, vedúca referátu školstva
Bratislava, apríl 2016
Predkladá: na OPS 06.06.2016 - Mgr. Veronika Redechová, vedúca OŠaŠ
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