
Informace pro 1. ročníky ACADEMIA MERCURII 
 

1) Adaptační kurz: 11. – 15. září 2017 (pondělí – pátek) 
Rekreační středisko Montanie, Desná v Jizerských horách 
Webové stránky:  http://montanie.cz/ 
Cena: 2 200,-   (doprava autobusem, ubytování, stravování, vstupy) 
Platba: upřednostňujeme platbu v hotovosti 4. 9. 2017 v sekretariátu školy, 
nebo převodem na účet školy, číslo účtu: 8276190227/0100 + variabilní 
symbol=rodné číslo dítěte a do poznámek napsat adaptační kurz, tak aby platba 
byla připsána do 30. 8. 2017. Je možnost vystavit fakturu pro zaměstnavatele, 
kteří poskytují příspěvky, dne 4. 9. 2017 požádat v sekretariátu školy, bude 
vystaveno i potvrzení o zaplacení.   
 
Náplň kurzu: 

1) Intenzivní kurz anglického jazyka  
2) Sportovní aktivity 
3) Poznávací aktivity 
4) Aktivity s Metodikem prevence (Výchovný poradce): pohovory, 

teambuildingové hry 
Pedagogický dohled:  
Igor Chmelař – vedoucí kurzu – mob: 737 715 012 
Mgr. Michaela Hanzlová – Metodik prevence 
Mgr. Jan Šnajdr – učitel AJ 
+ třídní učitel  

 

 
 
 

2) Zahájení školního roku  
4. září 2017 v  hotelu Beránek v zasedací síni od 9 hodin (viz pozvánka) 
Od cca 10:00 informační schůzka pro rodiče i žáky v budově školy. 
Platby a informace ohledně Adaptačního kurzu v kanceláři školy. 
 



3) Učebnice: 
Půjčuje škola/prezentace: ČJL, Děj, SLU, MAT, CHE, FYZ, IKT, PEK 
Potřeba koupit nové: ČJ PS (pracovní sešit)–> 130,-;  
MAT – PS (na 1,5 roku) –> 180,-; AJ-UČ + PS – 600,- => celkem: 910,- Kč 
Možnost zakoupení od vyšších ročníků nebo nové: ZSV -> 150,-; 
ZEM –> 130,-; EKO -> 200,- (na 2 roky), BIO -> 130 => celkem: 610,-Kč 
 
Jazyky (dle výběru): 
ŠJ – 370,- (na 2 roky) 
RJ – 240,- (na 1 rok) 
NJ – 300,- (na 4 roky) 
FJ – 700,- (na 3 roky – Jazykové lyceum) 
 
Nákup nových učebnic zprostředkujeme hromadnou objednávkou na 
začátku školního roku pro všechny žáky.  
 
(Jazykové a Ekonomické lyceum  - cca 2.800,- Kč) 
(Cestovní ruch – cca 2.000,- Kč) 
 

4) Cizí jazyky 
      1.jazyk – anglický jazyk (4 hodiny týdně, rozdělení do skupin dle úrovně) 
      2.jazyk – možnost výběru: německý, ruský, španělský 
      Jazykové lyceum – 3. cizí jazyk: francouzský 
 
     Výběr nepovinných cizích jazyků: NJ, RJ, ŠJ, FJ – v září 
 
 

5) Povinná maturitní zkouška z matematiky  
(Ekonomické a Jazykové lyceum)  

           Přistupuje se k tomu jako k maturitnímu předmětu a každým ročníkem se       
           bude zvyšovat počet hodin.  

 
 
6) Další informace vám můžeme poskytnout na info@amnachod.cz   

           nebo na telefonním čísle 491 426 893  od 7:00 do 14:30 hodin. 

mailto:info@amnachod.cz

