
 

 

 

Virtuální mobilita Lotyšsko 

 23. 5. – 27. 5. 2022 
 

“STUDENT PARLIAMENT – Empowering the school through  

the use Students’ own ideas, interests , and their active involment” 

                  V rámci projektu Erasmus proběhla na naší škole virtuální mobilita v Lotyšsku, které se zúčastnili 

všechny zapojené školy do projektu Erasmus – Česká Republika, Wells a Španělsko. Projektu se 

zúčastnili zástupci žákovského parlamentu 1. a 2. stupně, koordinátoři žákovského parlamentu a správce 

webových stránek projektu Erasmus. Dále se tohoto online spojení zúčastnily děti, které byly na 

výjezdech Erasmus ve Wellsu, Španělsku a děti, které měly vyjet do Lotyšska. Všem vyučujícím byl 

poslán odkaz a některé třídy se připojily a byly také součástí virtuální mobility.  



 

                  V pondělí jsme se všichni sešli učebně žákovského parlamentu, po společném představení jsme měli 

možnost nahlédnout do budovy parlamentu města Jϋrmala, kterou nás provázeli zastupitelé parlamentu. 

Dále zástupci žákovského parlamentu lotyšské školy pro nás nachystali virtuální prohlídku lázeňského 

města Jϋrmala, pláže, která je nedaleko školy a outdoorového centra Dzintari.  

                  V úterý jsme se nejprve podívali na videa týkající se historie a současnosti SAEIMY, což je 

je lotyšský jednokomorový parlament. Je tvořen 100 poslanci volenými na dobu čtyř let poměrným 

volebním systémem s 5% uzavírací klauzulí. Poté nám byla  připravena virtuální prohlídka tohoto 

parlamentu s komentářem ředitelky lotyšské školy. 

 

                  Ve středu před spojením s našimi partnery jsme vyrobili plakáty o práci v našem žákovském parlamentu, 

složení, schůzkách a plánech, které jsme společně odprezentovali. Po prezentacích všech států jsme 

společně diskutovali o návrzích jak zlepšit práci v žákovských parlamentech.  

Ve čtvrtek jsme pracovali v mezinárodních týmech, a sepisovali jsme výstupy z celého týdne, nápady dobré 

fungování žákovských parlamentů a jak zpřístupnit žákovský parlament pro více studentů. 

V pátek jsme každá země připravila Kahoot pro ostatní o přidělené zemi. Zástupci parlamentu naší školy 

vytvořili otázky v programu Kahoot o Španělsku, lotyšský parlament o Wellsu, Wells o české Republice a 
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Španělé o Lotyšsku. Poté co jsme si zahráli všechny tyto připravené kvízy, jsme zhodnotili průběh celého týdne 

a co jsme se během této mobility naučili. Žákovský parlament na závěr  odprezentoval své výstupy na ranním 

setkávání pro celou školu. 

      

            Vypracovala Kristýna Horáková 

 

 

         

 

          


