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Charakteristika školy 
 
ACADEMIA MERCURII je soukromá střední škola s odborným i všeobecným vzděláváním. 
Studijními obory jsou: Gymnázium, Ekonomické lyceum, Cestovní ruch ( čtyřleté obory 
zakončené maturitní zkouškou ) 
 
Cílem školy je  vychovat mladého člověka se vztahem k  ochraně životního prostředí , 
udržování a ochraně kulturního a přírodního dědictví, dodržování lidských práv a svobod. 
Od roku 2001 je přidruženou školou UNESCO, členem KEV je od roku 1998. 

Zaměření školy v rámci ASPnet:   Ochrana přírodního a kulturního dědictví 

 

 
Spolupráce s organizacemi :   
 
SEVER, TEREZA, KÚ Královéhradecký – odbor ŽP, CHKO Broumovsko, muzeum a 
zámek Náchod a další 
 

 Dlouhodobé projekty: 

Mezinárodní projekt COMENIUS -  „Traditions and Visions for Europe: roots as 
impulses for a common“ – School partnerships  - ( Italy, France, 2x Germany, Czech 
Republic )  

Desetiletí udržitelného rozvoje  -   pokračování aktivit školy a zapojování školy do 
rozvoje regionu, projekt ZELENÉ RATIBOŘICE – udržování panelů a učebních 
materiálů pro návštěvníky parku. 

Spolupráce s KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí – chráněné 
rostliny, chráněná území, poznávání chráněných území regionu možné pouze 
s doprovodem. 
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 Předpokládaný výhled do budoucna: 

Zapojovat se do projektů COMENIUS a LEONARDO da VINCI, vést studenty ke 
kritickému pohledu na ochranu přírodních a kulturních památek, poznávat kulturu  
a tradice jiných národů  

Pokračovat ve spolupráci ve spolupráci s partnerskými školami v projektu 
COMENIUS a partnerskou školou v Polsku.  

      Podporovat studentskou iniciativu v tvorbě studentských projektů v oblasti ochrany 

      přírodního a kulturního dědictví.         

Všechny plánované akce byly splněny, Týden škol UNESCO – byl našimi hosty, studenty 
i všemi učiteli hodnocen velmi kladně. DEN ZEMĚ 17. 4. 2012 byl věnován workshopům 
( Lidové tradice ), do kterých se zapojili všichni žáci 1. – 3.roč. Některé aktivity pro 
úspěch se budou opakovat i ve školním roce 2012/2013. Sami studenti přicházejí 
s novými nápady na projekty. 
 
 
 
Plány a provedení aktivit zajistila Mgr. Eva Malinová a učitelé naší školy. 
 
 
Zapsala : Ing. Anna Ptáčková,  zřizovatelka školy 
 
 
 
Přílohy: 
 
Ukázky z aktivit:   

CO S ODPADY? -  Ekologický výukový program 

střediska SEVER 

Situační aktivity pro 1. - 2. ročník 

Jaký je osud odpadu? Jaký vliv má odpad na životní prostředí a jakou roli má v tomto koloběhu 

člověk? Studenti 1. a 2. ročníku se seznámili s významem pravidla 3R (redukce, reuse, recyklace), 
zhodnotili jednotlivé druhy odpadů z hlediska náročnosti na zdrojový materiál, spotřeby vody a 

energie při jeho výrobě a hledali ten nejšetrnější způsob k přírodě.  



 

 
 
 
 

ÚČASTNÍME SE PROJEKTU "PANENKY PRO UNICEF" 

Adopcí panenky zachráníte život dítěte ... 

Studenti ACADEMIA MERCURII, s.r.o. se pod vedením p. Mgr. Evy Malinové 
věnovali výrobě panenek pro organizaci UNICEF a zapojili se tak do celosvětového 

programu "Panenky pomáhají". Koupí každé z panenek tak přispějete k zakoupení 

očkovacích látek proti smrtelným nemocem v rozvojových zemích.  

     

Inka,  

Peru 

Jovana,  

Kongo 

Levandulka,  

Francie 

Tereza,  

ČR 

Kianga, 

východní Afrika 

     

Joriko, Mína, Estonsko Invíra, Indie Rea, Kongo Bob, Jamajka 



Japonsko 

     

Justýnka,  

ČR 

Iana,  

Kongo 

Čabalala,  

Alžírsko 

Šípková  

Růženka, ČR 

Samia,  

Maroko 

     

Kamakawi, JAR Madla, Albánie Kristýnka, ČR Anusúja, Indie Abebe, Etiopie 

 
 
 
 
 

DEN LIDOVÝCH TRADIC 17.4.2012 

Tradiční prvky lidových řemesel, techniky a kultury ... 

"LIDOVÝ ROK" - "TRADIČNÍ LIDOVÁ ŘEMESLA"  - "UMÍTE TO JEŠTĚ?"  

"VYSTŘIHOVÁNKY & MODROTISK" - "DRÁTOVÁNÍ & PERNÍČKY" - "SENO & SLÁMA & 

ŠUSTÍ" 

 



 

 

 
 
 
 
 

22.4.2012 

RATIBOŘICE VÁS ZVOU ZA PŘÍRODOU 

Projekt "Zelené Ratibořice" zařazen nadací Partnerství mezi pět 

nejlepších 

 

 

Studenti ACADEMIA MERCURII, s.r.o. si pro vás připravili 

poznávání stromů v zámeckém parku.  

 

V pokladně zámku si vyzvednete KUFR s návody a úkoly, 

mapy a vše potřebné k přímé práci dětí a studentů. 

Součástí jsou správná řešení.  

 

V parku jsou umístěny tři velké panely s fotografiemi a ty vám 

pomohou při seznamování se stromy, z nichž některé zde 

rostou již 200 let. Těšíme se na vaši návštěvu!  



 
 
 

200 LET ZÁMECKÉHO PARKU RATIBOŘICE 

Pozvánka na vernisáž výstavy v Galerii Fortna v České Skalici  

 

 

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy dne 9. září v 
17:00 hodin.  
 
Seznamte se nejen s fotografiemi běžných i cizokrajných 

stromů vytvořených studenty v rámci projektu Zelené 
Ratibořice, ale i aktuálními poznatky o zámeckém parku. 

 


