
Zápisnica z MO ANJ II 
 

Dátum stretnutia: 21. september 2017 
 
Prítomné členky: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Úvod 
2. Informácia zo stretnutia predsedu MO ANJ II s vedúcou odboru školstva 
3. Plán činnosti  na školský rok 2017/2018 
4. Záver 

 
1. Úvod 
E. Kubová privítala členky MO ANJ II na stretnutí a zaželala im úspešný štart 
v novom školskom roku 2017/2018. 
2. Informácia zo stretnutia predsedu MO ANJ II s vedúcou odboru školstva 
Pred stretnutím členov  MO ANJ II sa Mgr. Eva Kubová, predseda MO ANJ II stretla 
na pracovnom stretnutí s vedúcou odboru školstva PaedDr. Vierou Popluhárovou.  
Diskutovali o ohodnotení práce členov metodických orgánov.  Hodnotenie bude vo 
forme odmien, ktoré sa navrhne riaditeľom jednotlivých škôl na konci kalendárneho 
roka  /v prípade nedostatku finančných prostriedkov sa dá vyčerpať vo forme 
náhradného voľna, ktoré určí OŠaM v Žiline – po dohode s vedúcou odboru školstva 
sú za každé pracovné stretnutie v rámci MO  určené dve hodiny NV/. Čerpať voľno je 
možné počas prázdnin a to podľa počtu hodín, ktoré učiteľ učí v daný deň čerpania 
voľna.  E. Kubová požiadala vedúcu odboru školstva, 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 a či im vôbec táto odmena  bola pridelená. 
Členovia MO nie sú tak vôbec motivovaní v ich ďalšej práci v rámci činnosti MO  
a nepociťujú tak ani ohodnotenie ich práce zo strany riaditeľov či pracovníkov MÚ 
v Žiline, odboru školstva, aj napriek tomu, že danú prácu vykonávajú nad  rámec 
povinností u zamestnávateľa. E. Kubová požiadala aj Mgr. D. Královú, aby prehľad 
stretnutí jednotlivých sekcií MO posielala v tabuľke aj predsedom MO emailom. 
Prediskutovali aj spôsob odmeňovania žiakov za  jednotlivé súťaže organizované MO 
ANJ II a zabezpečenia odmien pre žiakov v rámci MÚ v Žiline.  
3. Plán činnosti  na školský rok 2017/2018 
September : schválenie činnosti MO ANJ II. 
Október – December:  príprava úloh na mestskú súťaž Einstein Teen I. a II. Einstein 
Teen pre ročníky 4.,5.,6.sa uskutoční iba v prípade, že členky MO ANJ I pomôžu pri 
organizovaní danej súťaže.  
Január – Február: organizačné zabezpečenie mestského kola súťaže Einstein Teen 
pre I. a  II. stupeň.  
Marec: Einstein Teen pre I. a II. stupeň – súťaž s využitím metódy CLIL. 
Apríl: Shakespeare´s Day – súťaž pre I a II. stupeň ZŠ. 
Máj - Jún: Vyhodnotenie činnosti MO AN  II. 
Členky MO ANJ II schválili plán činnosti MO ANJ II v školskom roku 2017/2018. 
4. Záver 
E. Kubová poďakovala členkám za účasť. Dohodnutý termín ďalšieho pracovného 
stretnutia je 26.október 2017 /štvrtok/ o 14.00 hod v zasadačke odboru školstva. 
Predmetom zasadnutia bude rozdelenie úloh na prípravu mestskej súťaže Einstein 
Teen.  
                                               Mgr. Eva Kubová, vedúca MO ANJ II  pri OŠaM v Žiline 



 
 
 
 
 


