
Zápisnica z MO ANJ II 

 

Dátum stretnutia: 10. februára 2021 

Prítomné členky: Mgr. Adriana Parížeková, PhD  

Mgr. Korina Bieliková   

Mgr. Andrea Kempová  

Mgr. Miriama Budiská  

Mgr. Andrea Labáková 

Čestný hosť: Mgr. Eva Kubová 

Program: 

1. Úvod – privítanie členiek MO ANJ  II 

2. Einstein Teen, mestské kolá súťaže – online forma 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

1.Úvod 

       A. Parížeková privítala  členky MO ANJ II na stretnutí. 

2. Einstein Teen, mestské kolá súťaže – online forma  

p. Parížeková ukázala členkám prakticky návrh na realizáciu mestskej súťaže Einstein Teen 

v prípade, žeby bolo nutné realizovať ju online resp. dištančne v dôsledku nepriaznivej 

epidemiologickej situácie. V prípade online formy bude súťaž realizovaná prostredníctvom 

MS Team, bez nutnosti jednotlivých súťažiach alebo škôl mať účty v prostredí MS Office 365 

a kvízy budú realizované cez platformu Kahoot v breakout rooms, čo znamená, že každá 

škola by bola vo svojej vlastnej online miestnosti a súťažiaci by mohli vzájomne diskutovať 

o správnych odpovediach bez toho, aby ich počuli iné skupiny. Zároveň by súťažiaci nemuseli 

byť fyzicky prítomní v jednej miestnosti. Progres súťažiacich budú monitorovať členky, ktoré 

budú vstupovať do týchto online miestností a kontrolovať priebeh a riešiť prípadné problémy 

a nejasnosti. 

Podmienkou pre súťažiacich je zapnutá kamera i mikrofón, inak im nebude dovolené súťažiť. 

Zároveň by aspoň jeden zo súťažiach mal vedieť zapnúť zdieľanie obrazovky. Technické 

náležitosti si budú môcť žiaci vyskúšať dva dni pred súťažou. V prípade online formy bude p. 

Parížeková posielať súťažiacim na ich emailové adresy prihlasovací link, preto je dôležité, 

aby žiaci do prihlášky napísali emailovú adresu, ktorú aj reálne používajú. 

3.Diskusia 

Diskusia bola vedená na spôsob odovzdania cien v prípade online formy. Účastnícke listy 

a diplomy by sa súťažiacim poslali online na emailové adresy riaditeľa školy 

a učiteľa/učiteľky, ktorý/á žiakov pripravoval/a. Ceny by boli žiakom v prípade nevyhnutnosti 

odovzdané neskôr. 

 

4. Záver 

A. Parížeková poďakovala členkám za účasť. Dohodnutý termín ďalšieho pracovného 

stretnutia je 10. marca  2021 /streda/ o 13:00 hod. online prostredníctvom MS Team. Online 

link zašle p. Parížeková členka na ich emailové adresy. Predmetom zasadnutia bude 

zhodnotenie priebehu súťaže Einstein Teen v online prostredí.   

 

Mgr. Adriana Parížeková, PhD. vedúca MO ANJ II  pri OŠaM v Žiline 


