
1 

 

 

 

 

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ 

ŠKOLA, S.R.O. 

547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 

 

ASPnet UNESCO 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 

2016/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tel./fax: +420 426 893 

E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz 

mailto:info@academiamercurii.cz


2 

 

I. Charakteristika školy 

ACADEMIA MERCURII je soukromá střední škola s odborným i všeobecným 

vzděláváním. Studijními obory jsou: Gymnázium, Ekonomické lyceum, Ekonomické 

lyceum se zaměřením na cizí jazyky, Cestovní ruch ( čtyřleté obory zakončené 

maturitní zkouškou ) 

 

II. 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 rok 

u 2001 jsme přidruženou školou UNESCO, členem KEV je od roku 1998. 

 

III. Spolupráce s organizacemi:   

KEV ČR, SEVER, TEREZA, KÚ Královéhradecký – odbor ŽP, CHKO 

Broumovsko, muzeum a zámek Náchod a další zámky, muzea, CK v ČR 

 

IV. Dlouhodobé projekty: 

Každoročně v rámci výuky ekologie žáci 2. ročníků navštěvují Ratibořice, kde 

v zámeckém parku probíhá terénní exkurze, která navazuje na projekt ZELENÉ 

RATIBOŘICE dokončený našimi žáky v roce 2009.  

Aktivity školy jsou stále zaměřeny tak, abychom mohli opět usilovat o titul „Škola 

udržitelného rozvoje 1. stupně“, který jsme opět obdrželi v únoru 2013 s platností do 

konce roku 2015.  

 

Desetiletí udržitelného rozvoje   

• pokračování aktivit školy a zapojování školy do rozvoje regionu, projekt ZELENÉ 

RATIBOŘICE – udržování panelů a učebních materiálů pro návštěvníky zámeckého 

parku  

• spolupráce s KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí – chráněné 

rostliny, chráněná území, poznávání chráněných území regionu možné pouze 

s doprovodem  

• spolupracovat s náchodskou Galerií umění a dalšími institucemi, se kterými 

spolupracujeme v rámci projektů školy a praktického vyučování 
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V. Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období: 

 

Význam místních tradičních pokrmů pro cestovní ruch 

 

 

 

Den plný kulinářských zážitků zažili studenti španělského jazyka z Academia Mercurii 
ve spolupráci s SVČ Déčko. Za pomoci rodilých Španělů pana Adriá Lopeze (z 
Katalánska) a paní Isabel Lopez García (z Galicie) připravili v kuchyni Déčka několik 
tradičních španělských pokrmů, jako jsou např. tapas, empanadas či typická studená 
rajčatová polévka gazpacho. Studenti si při vaření procvičili svou znalost 
španělského jazyka v konverzaci s rodilými Španěly a na závěr uvařené dobroty 
společně snědli. 

 

 

Udržitelnost cestovního ruchu v Hradci Králové vs. Rusko 

 

 

 

Dne 11. 4. 2017 se žáci 1. až 3. ročníku, kteří se učí ruský jazyk, vydali do Hradce 
Králové, aby ukázali své znalosti v terénu. Studenti Pedagogické fakulty v Hradci 
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králové si společně s jejich vyučujícím, Mgr. Miroslavem Půžou, Ph. D.,  připravili 
didaktickou procházku po městě s různými úkoly. 
Po absolvování všech stanovišť jsme se všichni přemístili do jedné z učeben 
pedagogické fakulty, kde jsme se zúčastnili přednášky o Rusku, která proběhla, jak 
jinak než v ruském jazyce. Během přednášky nám studenti fakulty, kteří nám po 
celou dobu programu byli k ruce a pomáhali nám, opravili naše odpovědi a 
vyhodnotili nejlepší účastníky. 
 
 
Dopoledne mezi seniory – přednáška o cestovním ruchu 
 

 

 

I když se naše studentská společnost Tour Guide zabývá pořádáním zájezdů za 
kulturou a poznáním, rozhodli jsme se uspořádat pro seniory z Penzionu pro seniory 
– Hotel Metuje v Novém Městě nad Metují nevšední dopoledne. 
Protože ve svých praxích na našem oboru Cestovního ruchu provázíme po hradech, 
zámcích a pevnostech návštěvníky, tak nás napadlo, něco z těchto praxí ukázat těm, 
kteří se na tato místa nedostanou. 
3. 2017 jsme tak uspořádali přednáškové dopoledne provázené prezentacemi 
obrázků z těchto míst seniorům ze zmíněného penzionu. Hovořili jsme o samotném 
Novém Městě nad Metují, dále o České Skalici, o městu, se kterým je spojeno jméno 
spisovatelky Boženy Němcové i o národní přírodní rezervaci o Adršpašských 
skalách. 
Také o nedalekém pevnostním městě Josefově, což bylo velmi poutavé a zajímavé 
vystoupení Míši Brožové, kdy se dostala se svým vyprávěním i do vzdálené historie 
tohoto města. 
Někteří z nás provázeli i dále od našeho regionu, takže obyvatelé Penzionu pro 
seniory slyšeli i o romantickém hradu Bouzov, o zámku Buchlovice a o Lednickém 
zámku, který patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice. 
Dopoledne jsme zakončili malým kvízem, což bylo i rozptýlením pro seniory. 
Ti od druhé studentské společnosti na naší škole KEP Trading company obdrželi 
nástěnné kalendáře, které studentská společnost sama navrhla a nechala vyrobit. 
Tento jejich dar byl velmi příhodný, neboť kalendář obsahuje fotky historických 



5 

 

památek. Bylo to pěkné zakončení celé naší společenské akce v Pensionu pro 
seniory. 
 
 
 

Poznávací zájezd – Osvětim 

 

 

 
Dne 13. 3. 2017 studentská společnost Tour Guide uspořádala pro studenty naší 

školy Academia Mercurii soukromá škola, s. r. o. poznávací zájezd do 

koncentračního tábora Osvětim - Auschwitz. 

Náplní činnosti Studentské společnosti je možnost vyzkoušet si skutečné podnikání 

v rámci školní výuky. Jsme studenti třetího ročníku oboru Cestovní ruch. Naše 

společnost se zabývá pořádáním zájezdů. Realizace tohoto zájezdu byla pro nás 

další dobrá zkušenost a příležitost ověřit si dovednosti ve svém oboru. 

Všichni účastníci tohoto zájezdu měli možnost prohlédnout si jak koncentrační tábor 

Auschwitz I., tak i vyhlazvací tábor Auschwitz II. -  Birkenau. 

Osvětim (německy Auschwitz, polsky Oświęcim) je asi čtyřtisícové městečko v jižním 

Polsku. Za druhé světové války bylo pohlceno rozpínající se německou „Říší“. Brána 

tábora s nápisem "Arbeit macht frei" (práce osvobozuje) je dnes nejznámějším 

symbolem  Auschwitz. 

Birkenau polsky Brzezinka je vesnice přibližně 3 kilometry od města Osvětim. Během 

druhé světové války byla vesnice anektována Třetí říší a přejmenována na Birkemau. 

Na jejím území od října 1941 vyrostl nacistický vyhlazovací tábor Auschwitz - 

Birkenau, resp. jeho výstavba Auschwitz II - Birkenau. Obyvatelstvo Březinky bylo 

vysídleno a domy byly přestavěny nebo rozebrány a použity pro potřeby tábora. 

Zde jsme si všichni uvědomili hrůzy 2. světové války. 
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Veletrh cestovního ruchu – Holiday World Praha 
 

 

 

Pod vedením učitelů, p. Igora Chmelaře a p. Martina Vrabce, se žáci 1. až 4. ročníku 
zúčastnili již 26. ročníku Holiday World aneb veletrh cestovního ruchu v Praze. Exkurze 
probíhala v pohodovém duchu při slunečném a teplém dni. Na tomto veletrhu CR měli 
žáci možnost si prohlédnout stánky z různých koutů světa a cestovní kanceláře jak 
propagují cestovní ruch ve svých zemích. Kromě jednotlivých států se zde objevily i 
kraje České republiky. Na veletrhu jsme zjistili, že i Česká republika má co nabídnout. 
Žáci měli také možnost si ověřit své znalosti v různých soutěžích a hrách.  
 
 
 
Zimní aktivity cestovního ruchu – Stubaiský ledovec 
 

 

 

V pondělí 16. 01. 2017 jsme se autobusem vydali směr Rakouský Telfes. Druhý den, 
všichni natěšení jsme vyrazili do prvního lyžařského areálu. První den nebylo počasí 
úplně ideální, ale to nám nevadilo a lyžovačku jsme si báječně užili. Ovšem středa a 
čtvrtek nás doslova okouzlili. Navštívili jsme obrovský a moderní areál Stubai Gletcher. 
Bylo nádherné slunečné počasí, celodenní manžestr, co víc si přát? Připadali jsme si 
jak v lyžařském ráji. Každý si zde přišel na své. Krásné dlouhé carvingové oblouky 
vystřídalo blbnutí v prašanu a snowparku. Po celodenní lyžovačce jsme relaxovali v 
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hotelové sauně a bazénu. Poslední den jsme si už pouze lehce užívali posledních pár 
jízd a krásně unaveni po celém týdnu relaxovali.  
 
 
Cestovní ruch v době Vánoc 
 
 

 
 

V úterý 13.12. se vydala skupina žáků poznat historické památky a nasát vánoční 
atmosféru sousedního Saska. Nejprve zavítali do Míšně, aby si prohlédli zdejší 
turitsické atraktivity jako Albertsburg nebo dóm. Po krátkém občerstvení na adventním 
trhu před místní radnicí pokračovali do "Florencie na Labi", do Drážďan, kde 
absolvovali prohlídku architektonických skvostů s průvodcem a následně měli dostatek 
času užít si tu pravou předvánoční atmosféru na nejstarším vánočním trhu v Německu 
- na Strizelmarktu, který se letos konal po 582. 
 
 
PROFI GO 2017 – soutěž v cestovním ruchu 
 

 
 

Dne 21. listopadu 2016 se uskutečnil 23. ročník soutěže talentů pro cestovní ruch 
PROFI GO 2017, brněnské výstaviště, pavilon A3 – sál Morava. Prezence účastníků 
proběhla mezi 9 – 10 hodinou a oficiální zahájení soutěže bylo v 10 hodin. Celá soutěž 
končila kolem 16 hodiny. 
Tuto soutěž organizuje společnost EfektMediA ve spolupráci s akciovou společností 
Veletrhy Brno. Soutěž PROFI GO je určena studentům středních a vyšších odborných 
škol a jejím cílem je podpora k uplatnění v oblasti cestovního ruchu. Podmínkou účasti 
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je znalost alespoň jednoho světového jazyka. Soutěže PROFI GO je možné zúčastnit 
se pouze jedenkrát. 
Žáci se účastnili písemného testu všeobecných znalostí z oblasti zeměpisu, historie, 
kultury, literatury apod., videotestu s českými a světovými pamětihodnostmi a praktické 
ústní prezentace jazykových schopností v předem zvoleném světovém jazyce na 
téma: Evropská metropole Londýn, Paříž nebo Vídeň (soutěžící si vybere jedno město; 
časový limit max. 2 minuty souvislého projevu a následně otázky poroty). 
Naší školu Academia Mercurii reprezentovali studenti ze 4. ročníku: Anna Borsová, 
Leona Francová, Hana Rysová a Petr Máčka. K ústní prezentaci postoupili všichni naši 
studenti a Anna Borsová vybojovala krásné 2. místo v kategorii středních škol.  
 
 
Letiště Václava Havla – exkurze 
 

 
 

Dne 17.10.2016 jsme uskutečnili exkurzi na letišti Václava Havla v Praze. Navštívili 
jsme jednotlivé provozy odbavení, historickou budovu, VIP salonky apod. Exkurze se 
zúčastnili studenti 2. a 3. ročníku cestovního ruchu. 
 
 
Jizerské hory - turistika 
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Ve druhém zářijovém týdnu se žáci 3. ročníků zúčastnili tělovýchovného kurzu v 
Jizerských horách, jehož výchozím bodem pro další poznávání nejen přírodních krás 
bylo rekreační středisko Montanie u vodní nádrže Souš nedaleko Desné. V rámci 
cyklovýletů do okolí si žáci prohlédli protrženou přehradu v Bílé Desné, další den se 
vydali po stopách Jizerské padesátky. Nesměl chybět výlet do sousedního Polska, kde 
se projeli biatlonovými areály podél Jizery s občerstvovací zastávkou v Orle. Součástí 
programu byla i návštěva liberecké dominanty Ještědu a prohlídka zámku Lemberk.  
 
 

 
 
 
V září 2016 se třída 2. AB vydala do Havlovic, aby objevila jeho krásy, které přitahují 
turisty ze širokého okolí. Vyučující s žáky diskutovali o možnostech využití této 
lokality pro cestovní ruch a jeho udržitelnost. 
 
 
 
 
VI. Mezinárodní spolupráce 
 
Projekt ERASMUS+ Podnikavost a podnikání žáků 
 

 
 
Entrepreneurship in Schools – Creating new opportunities in teaching and 
education 
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Nový projekt zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+ zahájila Academia 
Mercurii na konci října 2016 vysláním dvou svých zástupců do katalánského města 
Lleida (dříve známého jako Lerida, na severu Španělska). Dvouletý projekt spolupráce 
mezi sítí osmi katalánských středních škol města Lleida, střední školou Academia 
Mercurii Náchod a litevským gymnáziem je zaměřen na podporu utváření 
podnikatelského ducha při výuce na středních školách. Věříme, že při dalších 
setkáních v Náchodě, Litvě a opět ve Španělsku se bude projekt zdárně rozvíjet a bude 
pro studenty přínosem při vzdělávání i pro jejich budoucí pracovní život. 

 
 
Výměnný pobyt s holandským gymnáziem – Náchod 2016 

 

 
 
Academia Mercurii opět přivítala studenty z holandského gymnázia CSG Willem van 
Oranje z Oud-Beijerlandu. Holandští studenti, ubytovaní v rodinách našich dětí, 
objevovali kulturní a přírodní krásy našeho regionu. V týdnu od 4. října do 7. října stihli 
poznat Prahu, absolvovali milé přivítání na náchodské radnici, navštívili náchodský 
zámek, skály v Adršpachu a pevnost Dobrošov. Tento výměnný projekt, probíhající v 
anglickém jazyce, je zaměřen na objevování kulturních odlišností našich zemí. 
Důležitou součástí tohoto výměnného programu je nutnost komunikace v cizím jazyce. 
Děkujeme našim studentům a jejich rodinám, že se stali součástí pro nás tak 
významné události. 
 
 
Výměnný pobyt s holandským gymnáziem – Oud-Beijerland 2017 
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První dubnový týden skupina studentů z Academia Mercurii odletěla do Holandska 
navštívit ve městě Oud-Beijerland své přátele z holandského bilinguálního gymnázia 
Willem van Oranje. Studenti měli možnost nejen rozšířit si své znalosti o Holandsku a 
jeho kultuře v rámci poznávacích výletů po městech Rotterdam a Amsterdam, ale 
především rozšířit si slovní zásobu během výuky některých školních předmětů 
v angličtině, která je jazykem výuky tohoto bilinguálního gymnázia. Zajímavá byla 
výuka fyziky, matematiky či zeměpisu a nové zážitky jsme získali i během hodin umění 
či tělocviku. Studenti byli přivítáni radním města Oud-Beijerland a poté si zahráli 
poznávací hru Scavenger-hunt. Společný program byl v odpoledních hodinách 
vystřídán programem, kteří studenti sdíleli se svými holandskými přáteli, v jejichž 
rodinách byli těchto 5 dní ubytováni a vzniklo tak nejedno přátelství, které bude 
pokračovat vzájemnými návštěvami o letních prázdninách. A co bylo na našem výletu 
nejpřekvapivější? Holandsko nám vůbec neukázalo svou deštivou tvář, a tak jsme měli 
možnost procházet se (nebo se projíždět na kole, což je v Oud-Beijerland běžnější než 
chůze) mezi vodními kanály plnými vodního ptactva za slunečného počasí! A nyní se 
už můžeme těšit, až v září opět přijedou noví studenti tohoto holandského gymnázia 
na výměnný pobyt k nám do Náchoda a budou navázána nová přátelství s našimi 
studenty. 
 
 
Projekt ERASMUS+ projektové setkání v Náchodě 
 

 
 

V posledním dubnovém týdnu přivítala náchodská střední škola ACADEMIA 
MERCURII své partnery ze španělských a litevských středních škol v rámci spolupráce 
na projektu Erasmus+. Tématem projektu, který je určen především učitelům 10 
středních škol a jejich žákům z 3 zemí, je výuka k podpoře podnikatelského ducha 
žáků pro jejich úspěšné budoucí uplatnění ve společnosti. Projekt se zabývá 
vzájemnou výměnnou zkušeností učitelů i žáků s formami a metodami výuky, které 
v žácích budují potřebné postoje k podnikání a které jim pomáhají získat cenné 
znalosti a zkušenosti v oblasti podnikání pro jejich budoucí profesní život. ACADEMIA 
MERCURII přispěla projektu souborem svých aktivit vedoucích k podpoře 
podnikavosti, a to například ukázkami odborné praxe svých studentů - průvodců 
z oboru Cestovní ruch v turisticky zajímavých lokalitách Adršpach, Dobrošov a Státní 
zámek Náchod, prezentacemi svých studentů o činnosti jejich fiktivních firem 
(Ekonomické lyceum) či studentských společností zakládaných žáky oboru Cestovního 
ruchu v rámci mezinárodního programu Junior Achievement. 
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Po tomto úspěšném setkání v Náchodě (které je již druhým setkáním v rámci projektu), 
bude program Erasmus+, týkající se podpory podnikání mladých lidí, pokračovat další 
školní rok setkáními v Litvě a španělské Lleidě. Projekt bude završen v roce 2018 zde 
v Náchodě. 
 

 

Mezinárodní veletrh fiktivních firem – Praha 

 

 
 

Ve čtvrtek, dne 23. 3., jsme se jako Pohřební ústav Rakvička, s.r.o. jeli podívat na 
jeden z největších Evropských veletrhů fiktivních firem v Praze za účelem 
uskutečňování obchodů, poznání nových zkušeností a zlepšení obchodních 
dovedností. 
Naší prioritou bylo poznat obchodní praktiky ostatních firem, se kterými jsme se setkali. 
Celkově tam účinkovalo 142 fiktivních firem z 10 evropských zemí, např. ze Slovenska, 
Rakouska, Belgie, Finska, Bulharska a mnoho dalších. 
 

 

VI. Předpokládaný výhled do budoucna: 

Zapojovat se i nadále do projektů, vést studenty ke kritickému pohledu na ochranu 
přírodních a kulturních památek, poznávat kulturu a tradice jiných národů.  
Pokračovat ve spolupráci s partnerskými školami ASPnet UNESCO. 
Podporovat studentskou iniciativu v tvorbě studentských projektů v oblasti ochrany 
přírodního a kulturního dědictví.   
       
 
Plány a provedení aktivit zajistili Igor Chmelař, Mgr. Martin Vrabec, Mgr. Michaela 
Hanzlová, Mgr. Dana Jarolímová, Mgr. Ivana Šimková a další učitelé naší školy. 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy 
 


