
 

 

 

2. výjezd projektu ERASMUS se uskuteční ve dnech 1.5. – 6.5.2022 do Španělska – 
Valencie (Paterna) – School – COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 
 

Součástí projektu je 2. výjezd do Španělska, do které jedou členové žákovského parlamentu a žáci, kteří byli 

hostiteli pro španělské děti v roce 2020. Tohoto výjezdu se zúčastní celkem 8 dětí naší školy. Ve Španělsku 

se setkáme s žáky a učiteli z Lotyšska a Wellsu zapojených do projektu Erasmus. Žáci budou navštěvovat 

vyučovací hodiny a budou mít možnost poznat systém španělského školství. Mimo to navštívíme mnoho 

zajímavých míst a společně budeme pracovat na projektu týkajícího se Žákovského parlamentu. 

Ubytování a strava bude zajištěna v hostitelských rodinách. Žáky budou na výjezdu doprovázet učitelé naší 

školy. Letíme z Vídně do Valencie. Na letišti ve Valencii bude pro nás přistaven autobus, který nás nejprve 

odveze do španělské školy, kde proběhne uvítání všech zapojených zahraničních škol a poté si naše žáky 

přeberou hostitelské rodiny v Paterně- Valencie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Název projektu: 

„Student Parliament – Empowering the school through the use Students‘ own ideas, interests, and their 

active involment“ 

Zapojené školy:  

Základní škola Za Alejí  - koordinátorská škola celého projektu 

Colegio Nuestra Seňora del Rosario – Španělsko (Valencie) 

Pumpuru vidusskola – Lotyšsko (Jürmala) 

Bodnant Community School – Velká Británie (Prestatyn) 

Co nás čeká ve Španělsku: 

Seznamovací aktivity pro žáky ze zapojených zahraničních škol společně s žáky žákovského parlamentu 

Španělska 

Seznámení s prostředím místní školy a jejího bezprostředního okolí 

Hodnocení průběhu projektu a nastavení udržitelnosti projektu 

Kontrola a doplnění webových stránek projektu 

Informace hlavního koordinátora o zasílání závěrečných zpráv projektu 

Společně představíme zpracované výstupy z projektu 

Představíme volby do Evropského parlamentu v jednotlivých zemích včetně srovnání specifik jednotlivých 

zemí, které jsou zapojeny do projektu 

Předáme tiskovou formu zpracovaných výstupů každé školy 

Členové školního parlamentu zapojených států představí svou činnost na zasedání parlamentu 

Členové španělského parlamentu představí zapojeným školám, jaký měl vliv nově vzniklý parlament na 

utváření života školy 

Koordinátoři jednotlivých zemí: 

- informují o přínosu projektu pro činnost parlamentu a pro školu 

- naplánují si, jakým způsobem bude probíhat udržitelnost projektu 

ÚKOLY SPOLEČNÉ VŠEM ZEMÍM 

- vytvoření podkladů pro tvorbu Ústavy ŽP 

- vkládání příspěvků členů ŽP a jejich koordinátorů na pracovní plochu etwinningu 

- příprava a realizace tří projektu (Mapování prostředí školy, Zpracování voleb do Evropského parlamentu 

v jednotlivých zemích, Projektový mezinárodní den ve škole), odeslání podkladů správcům jednotlivých 

projektů 


