Zápisnica z MO ANJ II
Dátum stretnutia: 22. september 2016
Prítomné členky: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod
2. Plán činnosti na školský rok 2016/2017
3. Funkčnosť MO ANJ II
4. Záver
1. Úvod
Pred stretnutím sa Mgr. Eva Kubová, predseda MO ANJ II stretla pracovne s Mgr. D.
Královou, ktorá má na starosti metodické oddelenia pri OŠaM v Žiline. Diskutovali
o ohodnotení ich práce v MO ANJ II. Hodnotenie bude vo forme odmien, ktoré sa
navrhne riaditeľom jednotlivých škôl /v prípade nedostatku finančných prostriedkov
sa dá vyčerpať vo forme náhradného voľna, ktoré určí OŠaM v Žiline/. E. Kubová
požiadala Mgr. D. Královú, aby prehľad stretnutí jednotlivých sekcií MO posielala
v tabuľke aj predsedom MO emailom. Zároveň ju požiadala, aby na porade riaditeľov
škôl informovala riaditeľov o tom, že by mali oznámiť na konci kalendárneho roka,
aká odmena bude za prácu v MO vyplatená, prípadne koľko hodín náhradného voľna
bude členovi MO pridelených, nakoľko sa v minulosti členovia MO ani nedozvedeli,
že majú nejakú odmenu za prácu v MO.
E. Kubová privítala členky MO ANJ II na stretnutí a informovala ich o rokovaní s pani
Královou.
2. Plán činnosti na školský rok 2016/2017
September : schválenie činnosti MO ANJ II.
Október – December: príprava úloh na mestskú súťaž Einstein Teen.
Január – Február: organizačné zabezpečenie mestského kola súťaže Einstein Teen
pre II. stupeň.
Marec: Einstein Teen pre II. stupeň – súťaž s využitím metódy CLIL.
Apríl: Shakespeare´s Day – súťaž pre II. stupeň ZŠ.
Máj - Jún: Vyhodnotenie činnosti MO AN II.
Členky MO ANJ II schválili plán činnosti MO ANJ II v školskom roku 2016/2017.
3. Funkčnosť MO ANJ I a II
V máji 2016 sa členky MO ANJ I a II rozhodli, že budú opäť fungovať samostatne. Po
takzvanom nultom roku riadenia činnosti MO ANJ I a II spoločne sa ukázalo, že sa
MO ANJ I rozbehlo v činnosti a jej členky sú schopné fungovať samostatne. Zároveň
budú tieto MO ANJ I a II spoločne v kontakte a v prípade potreby budú konzultovať
a riešiť vzniknuté problémy či situácie.
4. Záver
E. Kubová poďakovala členkám za účasť. Dohodnutý termín ďalšieho pracovného
stretnutia je 24.november 2016 o 14.15 hod na CZŠ R. Zaymusa v Žiline, nakoľko
sa pripravujú priestory na stretávanie sa členov MO v rámci presťahovania sa odboru
školstva.
Mgr. Eva Kubová, vedúca MO ANJ II pri OŠaM v Žiline

