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I. Základní údaje o škole:  

 

Motto: „Jsme škola, která ti dá křídla …pro život“ 

Motto vyjadřuje dynamicky se rozvíjející moderní výuku, která připravuje žáky pro 

21. století 

 

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. 

Adresa: Smiřických 740, 547 01 Náchod 

IČO: 62028561 

Rezortní identifikátor školy: 600012271 

IZO: 108 024 148 

 

Ředitelka školy: Mgr. Dana Jarolímová, E-mail: djarolimova@amnachod.cz 

 

Další kontakty: telefon: 491 426 893, fax: 491 426 893 

Web: www.amnachod.cz 

E-mail: info@amnachod.cz 

ID datové schránky: w2uiyta 

 

 

Vzdělávací program a forma vzdělávání:  čtyřletý, denní forma vzdělávání u všech oborů 

vzdělání 

 

 

Zřizovatelé: 

Ing. Anna Ptáčková, 

adresa: 547 01 Náchod, Pavlišovská 180 

Mgr. Petra Vondrušková  
adresa: 500 02 Hradec Králové, Jungmannova 1385 

 
 

Druh a typ školy 

Střední škola (čtyřleté studium s maturitou) 

Soukromá škola 

 
Datum zařazení školy do sítě škol a ŠZ – 1. 9. 1992 

Celková kapacita školy – 360 žáků 
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II. Charakteristika školy:   
        
Škola vznikla pod názvem Soukromá střední škola podnikatelská Náchod a byla založena a 

zařazena do sítě škol 1. 9.1992.  

Adresa školy: Náchod, Tyršova 207 

Prvními vyučovanými studijními obory od r. 1992 byly: 4leté maturitní studium - Ekonom 

podnikatel a 2 leté pomaturitní studium - Management a marketing. Ve školním roce 1992 - 

1993 byla škola jednou ze čtyř škol v ČR, které ve spolupráci s NÚOV Praha a MŠMT ČR 

připravily nový studijní obor Ekonomické lyceum. 

Od 1. 9. 1993 se škola rozšířila o pobočku v Hronově, Komenského nám. 8 se studijním oborem 

Rodinná škola, která se přeorientovala od roku 1994 na studijní obor Management cestovního 

ruchu. 

Škola byla od 1. 9. 1994 pilotní školou pro obor Ekonomické lyceum.  

V roce 1996 byl studijní obor Ekonom podnikatel na doporučení MŠMT ČR změněn na studijní 

obor Obchodní akademie.  

Zákonem MŠMT ČR bylo zrušeno pomaturitní studium a poslední absolventi končili v roce 

1998.  

K 1. 9. 2002 se škola přestěhovala z Hronova i z Náchoda, Tyršova 207 do ul. Smiřických 740, 

Náchod – Plhov. 

Od 1.9. 2006 škola požádala MŠMT ČR o rozšíření studijního oboru o obor Gymnázium a od 

školního roku 2007/2008 škola zahájila výuku tohoto studijního oboru. Od 1. 9. 2008 škola 

nese název ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. 

Škola nyní vyučuje tyto obory vzdělání:   

Cestovní ruch    65-42-M/02 

Ekonomické lyceum   78-42-M/02 

Gymnázium    79-41-K/41 

 

Cílem ve všech oborech vzdělání je vychovat mladého člověka se vztahem k ochraně životního 

prostředí, udržování a ochraně kulturního dědictví, dodržování lidských práv, demokracie a 

tolerance.  

 

Škola je členem Klubu ekologické výchovy ČR od roku 1998 

Přidruženou školou UNESCO od roku 2001 

Bezbariérovou školou od roku 2002 

Držitelem titulu „Škola udržitelného rozvoje“ od roku 2005 



III. Týden škol UNESCO pro školní rok 2017/2018:   

Valné shromáždění na návrh Koordinačního týmu schválilo návrhy témat pro projekty 

konané v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2017/2018:   

 

(1) Osudové osmičky v našich dějinách.  
(2) Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru.   

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



(2) Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru.   

 

Sportovně - turisticko poznávací kurz v Chorvatsku (Dobrodošli 2017) 

           Ve dnech od 1. 9. 2017 do 10. 9. 2017 se škola Academia Mercurii se třídou 3. AB, 

doplněnou dalšími žáky, zúčastnila sportovně- turisticko poznávacího kurzu v chorvatském 

Duce, které je nedaleko Omiše. 

Bydlení v krásných apartmánech kousek od moře umocňovalo kouzlo Středomoří. 

Kromě plavání a hrátek v moři bylo součástí kurzu mnoho výletů a adrenalinových atrakcí. 

Viděli jsme přístav a Diokleciánův palác ve Splitu a krásné uličky Trogiru. Zajímavou 

atrakcí byl výlet lodí na ostrov Brač. Adrenalinovým zážitkem byl sjezd řeky Cetiny na raftech 

a zejména ZipLine nad Cetinou. Ochutnali jsme typické chorvatské speciality na snídani 

v horách nebo na společné večeři. Nechyběla ani relaxace a koupání v moři a to na jedné z 

nejkrásnějších pláží v Chorvatsku v Brele.   

Na závěr to byl pohled úchvatný pohled z hradu nad Omiší a zastávka u NP Krka. Více 

se snad ani stihnout nedalo. 

Všichni účastníci si zájezd užili a s písní „Hlavně v pohodě!“, ať žije Dobrodošli 

2018!!!!!! 

                         

Adaptační kurz 1. ročníku 

V týdnu od 11. – 15. 09. 2017 se žáci tříd 1. A a 1. B zúčastnili adaptačního kurzu 

v rekreačním středisku Montanie u přehrady Souš v Desné v Jizerských horách. Během 

pětidenního pobytu si prohlédli  Bozkovské dolomitové jeskyně nebo výrobu dřevěných hraček 

Detoa, navštívili sklárnu Novosad v Harrachově, proběhly také ukázky průvodcovské činnosti 

na zámcích Sychrov a Frýdlant. Zpestřením byla zajisté návštěva wellness centra hotelu 

Antonie ve Frýdlantu. Po návratu z exkurzí probíhala výuka anglického jazyka, náruživě se hrál 

stolní tenis nebo se žáci projeli na inlinech. 

 

Turnaj středních škol ve stolním tenise – okresní kolo 

Ve středu 24. 10. 2017 jsme se zúčastnili turnaje ve stolním tenise středních škol 

v Náchodě - plechárně. Po bojích ve skupinách jsme proklouzli do semifinále, kde nás čekal 

silný soupeř z SOŠ a SOU Hronov. Duel jsme prohráli a čekalo nás JG Náchod v zápase o 3. 

místo. Bohužel jsme prohráli a skončili nakonec na 4. místě. Vítězem se stalo družstvo 

gymnázia Jaroměř.  

Za reprezentaci děkujeme. 

 

 

 



Běh do zámeckých schodů – závody 

Úspěchem skončili závody v běhu do zámeckých schodů 3. 11. 2017, které se konaly 

na počest výročí 17. listopadu. 

Dívky z 1. ročníku obsadily 2. místo a chlapci z 1. a 2. ročníku obsadili 3. místo! 

 

Za reprezentaci školy děkujeme.      

 

 

Turnaj dívek ve volejbale středních škol 

Turnaj dívek ve volejbale středních škol – 22. 11. 2017 Náchod. 

Za účasti 6 dívčích týmů se na náchodském gymnáziu konal turnaj ve volejbale. Náš tým po 

bojovných výkonech obsadil 5. místo. Vítězství a postup do krajského finále vybojovalo domácí 

družstvo. 

 

Za reprezentaci děkujeme.  

 

LYŽAŘSKÝ KURZ – ACADEMIA MERCURII 2018 

V letošním školním roce jsme opět uspořádali lyžařský kurz pro žáky a žákyně 1., 2.  a 

3. ročníků v Javořím dole na chatě Sokolka. Kurz proběhl ve dnech 4. – 9. 3. 2018 pod vedením 

pana učitele Igora Chmelaře. Všichni žáci jej zvládli na výbornou, ať už na lyžích, 

snowboardech či při službách v kuchyni. 

Sněhové podmínky byly vynikající a velkým přínosem bylo i večerní lyžování. Krásné 

počasí, velké množství sněhu a osvětlená sjezdovka byly nezapomenutelným zážitkem.  

Lyžařský kurz hodnotíme velice pozitivně a těšíme se na další rok. Ahoj na sněhu. 

 

 

Okresní finále středních škol v kopané O pohár J. Masopusta 

Dne 26. 4. 2018 se chlapci naší školy zúčastnili turnaje středních škol v kopané, které 

proběhlo v Náchodě – Bělovsi na umělé trávě. 8 mužstev bylo rozděleno do 2 skupin, kde se 

hrálo každý s každým. Do semifinále postoupila z každé skupiny 2 mužstva. 

Většina zápasů bylo kvalitních, bohužel našim borcům se nedařilo tak, abychom 

postoupili do semifinále, a nakonec jsme se umístili na 8. místě. 

Závěrečné boje už byly velmi vyrovnané, o čemž svědčí, že finále a zápas o 3. místo, se 

rozhodovala až na pokutové kopy. 

Nakonec si výhru ve finále a tím i postup do krajského finále, odvezlo Jiráskovo 

gymnázium v Náchodě. Na 2. místě se umístila Obchodní akademie Náchod a 3. místo obsadila 

SPŠ Hronov.       

 

 

 



IV. Mezinárodní dny UNESCO: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



V. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti:  

 

Exkurze na letišti Václava Havla 

V pondělí 9. října jsme se zúčastnili dlouho očekávané exkurze na letiště Václava Havla 

v Praze. Prohlídku jsme zahájili na Terminálu 3, kam se dostanou jen ti nejvýjimečnější 

osobnosti, jako jsou naši sportovní reprezentanti, politici či prezident. Postupně jsme si prošli i 

zbylé terminály a prostory, podívali se i tam, kam běžný smrtelník nemá přístup, a nakoukli i 

do Bussiness salónku. Prohlídka s příjemným výkladem trvala bezmála 2 hodiny. Jsme vděčni 

za tuto možnost navštívit letiště, pro mnohé z nás to byly užitečné informace a tímto bychom 

chtěli poděkovat pedagogickému sboru za jejich trpělivost a ochotu.   

 

ACADEMIA MERCURII na Univerzitě v Hradci Králové 

Projekt kreativní edukace studentů Univerzity Hradce Králové fakulty informatiky pro 

žáky čtvrtých ročníků školy ACADEMIA MERCURII soukromé školy s. r. o. se uskutečnil 22. 

11. 2017. 

Přednáška a workshop na téma Jak (od)prezentovat jakékoliv téma bylo připraveno 

studenty magisterského studia pro budoucí maturanty. Bc. Václav Kňourek, Beata Davidová a 

Bc. Martin Werner budoucím maturantům ukazovali, jaké náležitosti by prezentace na 

jakékoliv téma měla mít. Čím by se prezentace měla oživit, jaké animace použít a v neposlední 

řadě, jak je nutné se na samotné prezentování připravit. Co při vystupování neopomenout, jak 

zaujmout posluchače a jaké oblečení mít v souvislosti s tím, co prezentujeme a komu. Důležité 

je, aby posluchač hned od začátku věděl, co bude obsahem prezentace a aby prezentující svým 

vystoupením a obsahem prezentace posluchače nezklamal, ale naopak obohatil o další 

informace. Sami studenti z Univerzity svým vystoupením předvedli, že vše měli řádně 

připravené 

Po přednášce následoval workshop na téma prezentačního programu PowerPoint a 

Prezi. 

Studenti seznámili budoucí maturanty i s prostředím fakulty Informatiky a 

managementu, které bylo přátelské a laskavé. Při této příležitosti jim vysvětlili možnosti studia 

na Univerzitě, hovořili o formách studia, o samotné výuce, ale i o nástrahách studia. Jakých? 

Jak nepolevovat ve studiu, i když to někdy svádí. 

Nebyl to pouze příjemně strávený čas na Univerzitě, ale budoucím maturantům se z 

blízka ukázal život na vysoké škole. 

A aby budoucí maturanti využili získaných informací, dostanou zadání právě od 

studentů na samostatné prezentace, které se budou následně hodnotit. Jsme přesvědčeni, že 

uspějí a že tento projekt byl pro ně přínosem. Vždyť prezentace užijí v každém oboru činnosti, 

zvláště ti, kteří nyní studují obor cestovní ruch na škole ACADEMIA MERCURII. 

 

Přednášejícím ještě jednou děkujeme. 

 

 



PROFI GO 2018 - soutěž talentů pro cestovní ruch 

        Dne 27. listopadu 2017 se uskutečnil 24. ročník soutěže talentů pro cestovní ruch PROFI 

GO 2018, 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 15 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 je znalost alespoň jednoho 

světového jazyka. Soutěže PROFI GO je možné zúčastnit se pouze jedenkrát.  

Průběh soutěže: 

1. Písemný test všeobecných znalostí z oblasti zeměpisu, historie, kultury, literatury apod. 

2. „Videotest“ s českými a světovými pamětihodnostmi  

3. Praktická ústní prezentace jazykových schopností v předem zvoleném světovém jazyce na 

téma: Role průvodce při doprovodu zahraniční skupiny oblíbeným místem České republiky 

aneb Co bych rád/a ukázal/a zahraničním turistům v České republice (Soutěžící si sám vybere 

oblíbené místo nebo místa). 

Naší školu Academia Mercurii, s.r.o. reprezentovaly studentky ze 4. ročníku. K ústní 

prezentaci postoupily všechny naše studentky. Jedna z našich žákyň  obsadila krásné 3. místo 

v celkovém pořadí. Dne 19. ledna 2018 se bude konat slavnostní předávání cen v Brně. 

Tímto chceme poděkovat našim studentkám za úspěšné reprezentování naší školy a 

přejeme další studentské úspěchy. 

 

Maturitní ples Academia Mercurii 2017 

V sobotu 2. prosince se v náchodském Městském divadle Dr. Josefa Čížka uskutečnil 

již tradiční maturitní ples 4. ročníků oborů ekonomické lyceum, cestovní ruch a gymnázium. 

Maturanti si připravili originální předtančení ve vlastní choreografii ve stylu 

country&westerm  a nebe, peklo, ráj. Během večera si mohli návštěvníci užít rozmanitý 

program včetně vystoupení parkouru a street dance. 

 

Adventní zájezd za Popelkou  

Jako každoročně uspořádala naše škola ve středu 6. prosince pro své žáky předvánoční 

zájezd, jehož letošním cílem byla návštěva výstavy ke kultovnímu filmu Tři oříšky pro Popelku. 

Tato pohádka se natáčela nejen v Čechách, ale i v sousedním Sasku, na loveckém zámku 

Moritzburg. Na výstavě je možné si prohlédnout nejen originální kostýmy ze 70. let, ale i další 

originální předměty spojené s natáčením. 

Odpoledne jsme se přesunuli do centra Drážďan, abychom si prohlédli největší 

zajímavosti saské metropole na Labi a ochutnali i nejrůznější delikatesy nabízené na nejstarším 

vánočním trhu v Německu, který se letos konal již po 583. Závěr nemohl patřit ničemu jinému 

než nákupům v Primarku. 



3. místo na soutěži talentů pro cestovní ruch PROFI GO 2018 

19. 1. 2018 - slavnostní předávání cen 

Žákyně 4. ročníku oboru cestovní ruch, získala 3. místo na 24. ročníku soutěže talentů 

pro cestovní ruch PROFI GO 2018, pořádanou pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj 

České republiky, Agentury CzechTourism a Asociace krajů ČR. Soutěž je určena studentům 

středních a vyšších odborných škol a jejím cílem je podpora k uplatnění v oblasti cestovního 

ruchu. Podmínkou účasti je znalost alespoň jednoho světového jazyka a lze soutěžit pouze 

jednou.  

Porota hodnotila písemný test všeobecných znalostí z oblasti zeměpisu, historie, kultury, 

literatury apod., následoval „videotest“ s českými a světovými pamětihodnostmi a poslední 

částí byla praktická ústní prezentace jazykových schopností. Naše žákyně mluvila v ruském 

jazyce na téma „Co bych ráda ukázala zahraničním turistům v České republice“ – vybrala si 

pevnost Josefov a hospitál Kuks. 

Michaela získala nádherné 3. místo a tímto jí chceme poděkovat za úspěšné 

reprezentování naší školy a přejeme další nejen studentské úspěchy. 

 

Den s obchodníkem 

„Obchod je umění. Umění, ve kterém je potřeba se neustále zlepšovat. Dobrý obchodník 

nevytváří pouze nabídku, ale zároveň podněcuje poptávku. Vyvolává touhu po tom, co nabízí. 

To je obchod. To je umění obchodu. Většina obchodníků dělá chyby, kterým je jednoduché se 

vyhnout. „ To jsou slova Lukáše Suchého, MBA. 

4.ledna 2018 studenti strávili celý vyučovací den s profesionálním obchodníkem Lukášem 

Suchým, MBA, který pro ně připravil tematický seminář s prvky workshopu „DEN 

S OBCHODNÍKEM“. Účast na semináři byla dobrovolná pro 2. - 4. ročníky. 

Na studenty čekala tato témata: 

 PŘESTAVENÍ: Jak vypadá nudné a jak naopak atraktivní představení člověka nebo 

společnosti. 

 ZÁKLADNÍ VÝBAVA PROFI OBCHODNÍKA: Rétorika, naslouchání, empatie, 

otázky. 

 PRODÁVÁME VŠICHNI: Každý den prodáváme své nápady, svou práci i sami sebe. 

Jak to udělat co nejefektivněji. 

 PRACOVNÍ POHOVOR: Nejzáludnější otázky, příprava na pohovor a získání přízně 

druhé strany. 

 NÁMITKY A ODMÍTNUTÍ: Jak pracovat s odmítnutím a námitkami. 

 OBCHODNÍ ROZHOVOR: Jakých chyb se můžeme dopustit při obchodním 

rozhovoru. 

 ZPĚTNÁ VAZBA: Jak říkat lidem pravdu, aby se neuráželi. Proč se naučit dávat 

zpětnou vazbu. 

Seminář se setkal s velmi kladným ohlasem, panu Lukáši Suchému velice děkujeme. 



Olympiády ze španělštiny 

Academia Mercurii každoročně pořádá olympiády z cizích jazyků. V průběhu února 

2018 proběhlo školní kolo olympiády ze španělštiny v kategoriích pro 1., 2. a 3. ročník. Součástí 

olympiády bylo porozumění slyšenému textu ve španělštině a písemný test znalosti gramatiky 

a šíře slovní zásoby. 

Vítězům blahopřejeme. 

 

Krajské kolo soutěže v ruském jazyce 

Dne 19. března se žákyně 3. ročníku zúčastnila krajského kola soutěže v ruském jazyce. 

V poslechové části obsadila pěkné 7. místo, celkově se umístila na 10. příčce. 

Děkujeme za reprezentaci školy.   

 

 

Didaktická procházka v ruském jazyce – Hradec Králové 

Dne 9. 4. 2018 se žáci 1. až 3. ročníku, kteří se učí ruský jazyk, zúčastnili didaktické 

procházky v Hradci Králové. Během této akce, kterou pro žáky připravili studenti Pedagogické 

fakulty v Hradci Králové společně s jejich vyučujícím Mgr. Miroslavem Půžou, Ph, D., plnili 

různé úkoly. Celá tato akce byla zakončena kvízem o Rusku v jedné z učeben pedagogické 

fakulty (pomoci aplikace Plickers).  

 

 

3. B – jednodenní praxe  

Dvůr Králové nad Labem  

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 žákyně 3. B průvodcovaly výjezdovou praxi ve Dvoře Králové 

nad Labem. Zúčastnili se jí studenti 3. B, kteří mohli vidět kostel sv. Jana Křtitele, ve kterém 

proběhla prohlídka s průvodcem. Dozvěděli jsme se něco o historii kostela a o rukopisu 

Královedvorském. Dále jsme viděli Městské muzeum (Kohoutův Dvůr), Šindelářskou věž, 

Mariánské sousoší, kašnu se sochou Záboje, Starou radnici, kino Svět a Hankův dům. Počasí 

nám přálo, vše se vydařilo podle plánu, celou akci tudíž hodnotíme kladně. 

 

 



Rychnov nad Kněžnou 

Dne 16. 04. 2018 jsme v rámci odborného předmětu pořádali průvodcovskou činnost 

v Rychnově nad Kněžnou. Z Náchoda jsme časně z rána vyjeli vlakem a seznámili jsme naši 

třídu s okolními městy. Po příjezdu do cílové stanice jsme zahájili procházku po městě, která 

začínala rovnou na vlakovém nádraží. Prošli jsme nejnavštěvovanější místa jako například 

Staré náměstí, zámek, pivovar nebo synagogu. Nemohli jsme zapomenout zmínit ani významné 

osobnosti, které úzce souvisí s Rychnovem – Karla Poláčka, Jiřího Šlitra nebo Františka 

Martina Pelcla. Náš výlet do tohoto malebného města, ležícího v Královehradeckém kraji, jsme 

zakončili u kostela sv. Havla, kde jsme se rozloučili a naši procházku ukončili.  

 Jaroměř a Josef  

Dne 18. 4. 2018 jsme absolvovali výjezdovou praxi do Jaroměře a do pevnostního města 

Josefov. Praxi provedli žáci 3. B. Naši spolužáci mohli v Jaroměři vidět korunní bránu, náměstí 

Československé armády, vojenské muzeum, park a nádraží. V Josefově viděli kostel 

Nanebevstoupení Páně a nechyběla ani prohlídka pevnosti Josefov. Tam jsme si prohlédli 

Bastion I. a podzemí a vyslechli jsme si vynikající výklad od pana průvodce.  

Pardubice 

Dne 4. 5. 2018 byla třída 3. AB na výjezdové praxi v Pardubicích. Přivítání proběhlo 

v Náchodě a poté jsme pokračovali vlakem do Pardubic s přestupy ve Starkoči a v Hradci 

Králové. Po příjezdu jsme vyrazili od nádraží po tzv. Stezce Viléma z Pernštejna. Poznali jsme 

Zelenou bránu, Pernštejnské náměstí společně s domem U Jonáše a dále také automatické 

mlýny. Naše nohy náš dále zanesly k zámku a Tyršovými sady jsme se dostali ke kostelu sv. 

Bartoloměje, kde se průvodkyně se studenty rozloučily a studenti se vydali na cestu domů. 

                                                                                                                 

Exkurze – Dobrošov – pěchotní srub Voda  

Za slunečného počasí se studenti prvních až třetích ročníků vydali na poznávací výlet 

Dobrošovského vrchu. Nejprve navštívili pěchotní srub Můstek – výstupní místo 

dobrošovského podzemí s krásnou vyhlídkou do okolí. Studenti si zde zopakovali místní názvy 

a díky dobré viditelnosti dohlédli až do Krkonoš, Jestřebích a Orlických hor i na Stolové hory 

za polskou hranicí. 

Poté pokračovali po turistické stezce okolo pěchotního srubu Lom a Březinka, dnes už 

opuštěným etážovým lomem až do Bělovse. Zde měli domluvenou velice zajímavou prohlídku 

pěchotního srubu Voda. 

Po malé zastávce na zmrzlinu je čekal poslední bod programu – výstava panenek pro 

UNICEF, která se konala v domově mládeže Vyšší odborné a střední průmyslové školy stavební 



arch. Jana Letzela. Jedná se o akci „adopce panenek“, kdy každá panenka představuje jedno 

dítě a její adopcí se zaplatí očkování dítěte z rozvojové země.  

 

27. ročník - Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World 

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World je nejvýznamnější akci svého 

druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy a jeho organizátorem je Incheba 

Expo Praha. Veletrh proběhl ve dnech 15. -18. 2. 2018 v areálu holešovického Výstaviště 

v Praze společně s 12. ročníkem gastronomického veletrhu. 

Pod vedením učitelů, p. Igora Chmelaře a p. Jana Šnajdra, se žáci 1. až 4. ročníku 

zúčastnili již 27. ročníku. Exkurze probíhala v pohodovém duchu a žáci měli možnost si 

prohlédnout stánky z různých koutů světa a cestovní kanceláře. 

Cílem spojení jednotlivých veletrhů je poukázat na vzájemné souvislosti mezi světy 

cestování a stravování a představit je v co nejširší paletě odborníkům a laikům. 

 

Exkurze 

1. Sněžka Náchod, výrobní družstvo 

Dne 16. dubna 2018 žáci prvního ročníku navštívili výrobní družstvo Sněžka Náchod. 

Vznik firmy se datuje k roku 1950. V současné době Sněžka Náchod patří k největším 

výrobním družstvům v České republice s hlavním výrobním programem zaměřeným na šité 

díly pro automobilový průmysl. Spektrum výroby zahrnuje šití hlavových opěrek, loketních 

područek, bočních dílů nebo sedáků. Část společnosti se však stále zaměřuje na šití kožené 

galanterie, která je pro Sněžku Náchod typická. 

Exkurze byla rozdělena do dvou částí. V první části seznámil pan Ing. Odl žáky 

s historií, právní formou, předmětem podnikání, zákazníky, dodavateli a hlavními konkurenty 

firmy. 

Ve druhé části se žáci podívali do provozu. Měli možnost vidět celý výrobní proces od 

přijímání materiálu po dokončení výrobků a jejich ukládání na sklad. Získané informace, 

využili žáci při tvorbě zprávy z exkurze, na které pracovali po návratu do školy. 

 

2. Kvasiny 

Další exkurzí, kterou žáci prvního, druhého a třetího ročníku absolvovali, byla prohlídka 

výrobního závodu Škoda auto, a.s. v Kvasinách, který je součástí automobilového koncernu 

Volkswagen. 



Žáci měli možnost vidět celou výrobu, kterou jim přiblížil zkušený průvodce. Zároveň se 

dozvěděli také něco z historie společnosti z promítaného dokumentu. 

Informace žáci zaznamenávali do pracovního listu, jehož součástí bylo také hodnocení 

exkurze. Reakce studentů byly převážně kladné, nejvíce je zaujalo používání robotů a 

automatických vozíků pro zásobování linek materiálem. 

 

2. B – jednodenní praxe  

Adršpach 

V pondělí 7. května se třídy 1. AB a 2. AB zúčastnily průvodcovské praxe v Adršpachu 

po vedením průvodců z druhého ročníku. Za krásného počasí si třídy prošly Malý skalní okruh 

až k Velkému vodopádu, který byl z důvodu nedostatku vody bohužel mimo provoz. Dále se 

uskutečnila společná projížďka na lodičkách na Horním jezírku. Poté je už čekala pouze cesta 

zpět Novou partií, kde zblízka viděli nejznámější skalní útvary jako Starosta se Starostovou 

nebo Milenci. Po přibližně 4km prohlídce se všichni vydali domů. 

Trutnov 

Dne 16. 04. 2018 žákyně 2. B provázely ostatní žáky městem Trutnov v rámci výjezdové 

praxe. Ráno jsme se sešli v Náchodě a byli seznámeni s programem. Ve vlaku nás informovaly 

o místech, kterými jsme projížděli. V Trutnově jsme mohli vidět společenské centrum Uffo, 

pivovar, ve kterém kdysi pracoval bývalý prezident Václav Havel, městský park s bustou 

básníka Uffo Horna a také koncertní síň Bohuslava Martinů, kde se každoročně koná hudební 

festival Trutnovský podzim. Procházeli jsme také kolem bývalé věznice, židovské synagogy, 

lesnické akademie a cesta vedla i dračí uličkou. Prohlídku města zakončily žákyně na 

trutnovském náměstí.  

 

Exkurze v Novém Městě nad Metují  

výstava – „České korunovační klenoty…na dosah“ 

 

 
Dne 27. června se žáci prvních až třetích ročníků zúčastnili exkurze v Novém Městě nad 

Metují. Nejprve navštívili výstavu České korunovační klenoty na dosah, zde si prohlédli kopie 

českých korunovačních klenotů a dozvěděli se zajímavosti ze života, jednoho z našich 

nejznámějších panovníků, Karla IV. Následně se přesunuli do zámeckých zahrad. Posledním 

bodem programu byla návštěva Wellness hotelu Rajská zahrada, kde se dozvěděli spoustu 

zajímavých informaci o provozu hotelu a mohli si prohlédnout celý hotel. 

Mgr. Jaromír Tomek 

učitel dějepisu 



VI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: 
 

Výměnné studijní pobyty s holandským gymnáziem „Willem van Oranje“ v Náchodě 

         V říjnu 2017 proběhl již pátý ročník výměnné akce s holandským gymnáziem Willem van 

Oranje. Pro všechny zúčastněné byl připraven zajímavý program, v jehož rámci mohli holandští 

studenti poznávat kulturní podobnosti a odlišnosti našich dvou zemí. Studenti Academia 

Mercurii naše hosty provedli po náchodském zámku, po Praze, po Adršpachu a pevností 

Dobrošov. 

 

Výměnné studijní pobyty s holandským gymnáziem „Willem van Oranje“ v Oud-Beijerland 

         V týdnu od 16. do 20. dubna 2018 proběhl již šestý ročník výměnné akce s holandským 

gymnáziem Willem van Oranje, tentokráte jako projekt „Jak Holandsko neznáme“ za podpory 

Královéhradeckého kraje. Žáči naší skoly se zúčastnili výměnného programu s nizozemským 

gymnáziem CSG Willem van Oranje v Oud-Beijerlandu. Tento týden strávili se svými 

hostitelskými rodinami, zúčastnili se výuky probíhající v angličtině, navštívili nejstarší 

holandské město Dordrecht a jeho zajímavá muzea a nakonec si prohlédli hlavní město 

Amsterdam. Věříme, že se jim účast v tomto projektu líbila, že si zdokonalili svou angličtinu a 

kromě toho si přivezli mnoho nezapomenutelných zážitků. 

 

Spolupráce s SVČ Déčko Náchod; využití evropských dobrovolníků při výuce cizích jazyků 

         Den plný kulinářských zážitků si užili studenti španělského jazyka z ACADEMIA 

MERCURII v pondělí 23. dubna 2018. Ve spolupráci s SVČ Déčko studenti za pomoci rodilých 

Španělů slečny Victorie Toribia Lagarde (z Andalusie), pana Senéna Peleteiro Rodríguez (z 

Galicie) a paní Isabel Lopez García (rovněž z Galicie) připravili v kuchyni Déčka několik 

tradičních španělských pokrmů, jako jsou např. tuňákové a mrkvové croquetas, bramborová 

omeleta tortilla de patata, studená rajčatová polévka gazpacho či puding připomínající dezert 

flan. Studenti si při vaření procvičili svou znalost španělského jazyka v konverzaci s rodilými 

Španěly a na závěr uvařené dobroty společně snědli. 

 

 

 

 

 

 



VII. Zapojení školy v projektech ERASMUS+: 

 

ERASMUS+ - projekt “MOVING WATERS” – setkaní v Německu – říjen 2017 

 

         Ve dnech 5. – 7. října 2017 se zástupci naší školy zúčastnili zahajovací schůzky nového 

projektu zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+ „Moving Waters-How Water 

Shapes Us“ v německém městě Mnichov. Jedná se o dvouletý projekt spolupráce mezi sítí 

středních škol – Academia Mercurii Náchod, Appleby gymnázium v Appleby, Velká Británie, 

CSG Willem van Oranje gymnázium v Oud-Beijerland, Holandsko, Privatgymnasium 

Dr.Florian v Mnichově, Německo, Liceo Statale A. Serpieri v Rimini, Itálie. Projekt je zaměřen 

na mobility žáků a jejich práci na projektu.  Završení projektu bude v roce 2019 zde u nás 

v Náchodě. Těšíme se na další setkání a věříme, že bude pro studenty přínosem při vzdělávání 

i pro jejich budoucí pracovní život. 

 

ERASMUS+ - projektové setkání v Litvě – říjen 2017 

V polovině října pokračovala náchodská střední škola ACADEMIA MERCURII ve 

svém projektu mezinárodní spolupráce (financovaném programem Erasmus+) se svými 

partnery ze španělských a litevských středních škol při projektovém setkání v Litvě. 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. 

ACADEMIA MERCURII přispívá projektu souborem svých aktivit vedoucích k podpoře 

podnikavosti žáků, a to například informacemi o aktivitách jejich fiktivních firem (Ekonomické 

lyceum) či studentských společností zakládaných žáky oboru Cestovního ruchu v rámci 

mezinárodního programu Junior Achievement. 

Tématem tohoto projektového setkání bylo především seznámení účastníků projektu 

s úspěchy, kterých někteří bývalí i současní žáci našich škol v rámci svého podnikání již dosáhli 

a s novými projekty, které v současné době na našich školách probíhají. Zástupci škol měli 

možnost seznámit se s kulturou litevského venkova ve městě partnerského gymnázia 

Stakliškés, a dále navštívit lázeňské město Birštonas a největší města Litvy Vilnius a Kaunas. 

Důležitým bodem programu byla příprava online setkání žáků ze všech 3 účastnických 

zemí, které proběhne během dalšího projektového setkání v katalánské Lleidě v únoru 2018. 

Doufejme, že politická situace v Katalánsku běh našeho programu nijak nenaruší a že po setkání 

v Katalánsku bude projekt na jaře 2018 úspěšně završen posledním setkáním zde v Náchodě. 

 

ERASMUS+ - projekt “MOVING WATERS” – setkaní v Holandsku – listopad 2017 

 

           V posledním listopadovém týdnu se konalo další setkání v rámci projektu Erasmus+ 

„Moving Waters-How Water Shapes Us“, a to v holandském městě Oud-Beijerland na 

gymnáziu CSG Willem van Oranje. Naši studenti reprezentovali naši školu a přispěli do 

projektu prezentacemi z oboru Cestovní ruch o turisticky zajímavých lokalitách Praha, Brno, 



Hradec Králové, Náchod, Adršpach, ale i o naší škole Academia Mercurii. Tímto chceme 

poděkovat za úspěšné reprezentování naší školy a těšíme se na další setkání, které proběhne v 

březnu 2018 v nádherném městě Appleby ve Velké Británii. 

 

ERASMUS+ - projektové setkání ve Španělsku – únor 2018 

Koncem února 2018 pokračovala náchodská střední škola ACADEMIA MERCURII ve 

svém projektu mezinárodní spolupráce (financovaném programem Erasmus+) se svými 

partnery ze španělských a litevských středních škol při projektovém setkání ve Španělsku, 

v katalánském městě Lleida. 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. ACADEMIA MERCURII přispívá projektu souborem svých 

aktivit vedoucích k podpoře podnikavosti žáků, a to například informacemi o aktivitách jejich 

fiktivních firem (Ekonomické lyceum) či studentských společností zakládaných žáky oboru 

Cestovního ruchu v rámci mezinárodního programu Junior Achievement. 

Hlavním bodem tohoto projektového setkání bylo především uskutečnění online setkání 

žáků ze všech 3 účastnických zemí prostřednictvím videohovoru v programu Skype. Žáci si 

během přenosu ze svých škol vzájemně představili své projekty, při jejichž přípravě se učí 

dovednosti potřebné pro své budoucí uplatnění na trhu práce a které je zároveň vedou 

k připravenosti samostatně podnikat. Tyto projekty žáci připravují v rámci školní výuky. Žáci 

Academia Mercurii představili svou studentskou firmu „Mercurii na tripu“, kterou založili pro 

tento školní rok žáci 3. ročníku oboru Management cestovního ruchu. Jedná se o cestovní 

kancelář, která pořádá v tomto školním roce pro žáky naší školy a jejich rodinné příslušníky 

poznávací zájezdy na míru. Žáci litevského gymnázia představili svou firmu obchodující 

s použitými hračkami pro děti a žáci z katalánské střední školy představili svou fiktivní firmu 

nabízející mobilní aplikaci – rádce-superhrdinu pro domácí práce. Prezentování projektů i 

následná diskuse žáků probíhala v anglickém jazyce, kdy závěrem žáci shrnuli, co mají jejich 

projekty společného a v čem se liší. 

Součástí tohoto projektového setkání v Lleidě nebyla pouze příprava videohovoru a jeho 

uskutečnění, ale také návštěva učitelů ze všech zúčastněných škol v partnerských katalánských 

školách a také v „inkubátoru“ mladých španělských firem CEEILLEIDA. Dále jsme navštívili 

organizaci GlobalLleida, která poskytuje teoretickou podporu mladým podnikatelům a 

středním školám vzdělávací programy týkající se podpory podnikání. 

Celý projekt bude počátkem dubna 2018 završen posledním setkáním zde v Náchodě.    

 

 

ERASMUS+ - projekt “MOVING WATERS” – setkaní v Anglii – březen 2018 

Překrásnou jezerní oblast Lake District a starobylé městečko Appleby v Anglii 

navštívilo 5 žáků a 2 učitelé náchodské ACADEMIA MERCURII, soukromé střední školy, 

během druhého projektového setkání žáků všech partnerských škol (ČR, Anglie, Itálie, 

Německo a Holandsko) v druhé polovině března v rámci projektu spolufinancovaném 

programem Erasmus+ s názvem „Moving waters – how water shapes us“. 



Projekt je zaměřen na vliv vody na lidskou činnost, a proto byla projektová práce žáků 

zacílena na zhodnocení environmentálních a socioekonomických dopadů nedávných povodní 

v oblasti Cumbria po bouři Desmond. Žáci podnikli sérii návštěv venkovských a městských 

oblastí (např. jezero Windermere a městečko Keswick), aby mohli být svědky dopadu povodní, 

následné obnovy a prevence těchto záplav. Součástí bylo setkání s osobnostmi důležitým pro 

programy obnovy a prevence (např. s pracovníky environmentálních center, s nimiž měli žáci i 

možnost vyzkoušet si proces vyhodnocování stupně znečištění říční vody pomocí odběru 

vzorků bezobratlých živočichů) a naopak i s obyčejnými lidmi z městečka Appleby a okolí, 

kteří žákům odpovídali na otázky týkající se jejich vyrovnání se s následky těchto ničivých 

záplav. 

Žáci byli ubytováni v rodinách žáků partnerské školy a budou jim moci jejich 

pohostinnost oplatit za rok při projektovém setkání ve městě Náchod. Do té doby se ale ještě 

uskuteční projektová setkání žáků v Itálii a Německu. Pomyslnou třešničkou na dortu byla pro 

žáky naší školy návštěva skotského města Edinburgh, kde před svým návratem domů měli ještě 

možnost navštívit královský palác a další významné památky.                                                                              

 

ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII – duben 2018 

V polovině dubna 2018 přivítala náchodská střední škola ACADEMIA MERCURII své 

partnery ze španělských a litevských středních škol v rámci závěrečného setkání společného 

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 a Státní zámek Náchod a 

předvedením činnosti studentských fiktivních firem (Ekonomické lyceum) či studentských 

společností zakládaných žáky oboru Cestovního ruchu v rámci mezinárodního programu Junior 

Achievement. 

Tímto pátým projektovým setkáním, které bylo zároveň i závěrečné (šlo již o druhé 

setkání v Náchodě), byl tento projekt financovaný programem Erasmus+ týkající se podpory 

podnikání mladých lidí úspěšně završen. Spolupráce škol ale nekončí, školy plánují další 

společné aktivity a žáci ACADEMIA MERCURII a partnerské španělské školy mají již od 

loňského roku možnost trávit své odborné praxe v katalánské metropoli Lleidě nebo zde 

v Náchodě. Projekt byl pro naši školu velkým přínosem a zároveň i branou k další spolupráci 

při výměnných odborných praxích našich studentů v zahraničí. 

 
ERASMUS+ - projekt “MOVING WATERS” – setkaní v Itálii – květen 2018 

           Romantické Benátky a slunnou oblast v okolí oblíbené letní destinace Rimini v Itálii 

navštívili 3 žákyně a 2 učitelé náchodské ACADEMIA MERCURII, soukromé střední školy, 

během třetího projektového setkání žáků všech partnerských škol (ČR, Anglie, Itálie, Německo 



a Holandsko) v polovině května v rámci projektu spolufinancovaném programem Erasmus+ 

s názvem „Moving waters – how water shapes us“. 

           Projekt je zaměřen na vliv vody na lidskou činnost, tématem tohoto setkání bylo umění 

ovlivněné vodou, ať už se jedná o architekturu, tanec, dramatické či výtvarné vyjádření nebo 

literaturu. Žáci obdivovali sepjetí architektury a vody v romantických zákoutích Benátek, 

navštívili unikátní plovoucí muzeum (kolekci malebných rybářských loděk) ve městě 

Cesenatico a prohlédli si turisty čím dál oblíbenější přímořské letovisko Rimini, kde obdivovali 

řadu antických památek, včetně nedávno objeveného domu chirurga s překrásnými 

mozaikovými podlahami a unikátní sbírkou chirurgických nástrojů pocházejících z roku 260 

n.l. 

           Žáci byli ubytováni v rodinách žáků partnerské italské školy a budou jim moci jejich 

pohostinnost oplatit za rok při projektovém setkání ve městě Náchod. Do té doby se ale ještě 

uskuteční projektové setkání žáků v bavorském Mnichově. Příjemným zakončením návštěvy 

Itálie byla návštěva starobylého univerzitního města Boloňa, kde jsme obdivovali 

neopakovatelnou atmosféru historického centra s jeho renesančními paláci v blízkosti nejstarší 

univerzity Evropy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Zapojení školy – mezinárodní veletrhy Fiktivních firem: 

Veletrh JA Firem s mezinárodní účastí 

 
Ve středu 13. 12. 2017 se v prostorách Obchodní akademie, S0Š a Jazykové školy s 

právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové uskutečnil šestý ročník Veletrhu JA firem. 

Své podnikatelské dovednosti zde měly možnost poměřit se studenty z celé České republiky 

(celkem 17 JA firem) a se studenty ze Slovenské republiky (2 JA firmy) studentské firmy 

BEUMA a MERCURII NA TRIPU, které byly založeny na naší škole v letošním roce. 

Firma BEUMA se zaměřuje na prodej přírodní kosmetiky, vyrábí a prodává masky na obličej. 

Podnikatelským záměrem firmy MERCURII NA TRIPU je pořádání zájezdů. 

Prvním úkolem studentů na veletrhu bylo přichystat co nejatraktivnější prodejní stánek pro 

potencionální kupující. Mladí prodejci okusili, co obnáší celé dopoledne propagovat a prodávat 

své produkty a hlavně - naplno se věnovat každému, kdo se u jejich stánku zastaví, aby své 

výrobky úspěšně prodali a zákazník odcházel spokojený. 

Studenti během třech minut prezentovali svoji firmu a svůj podnikatelský záměr  před 

osmičlennou porotou, jejíž předsedkyní byla paní Ing. E. Javůrková, ředitelka Hospodářské 

komory HK. Hostem byla v letošním ročníku veletrhu také paní Mgr. M. Berdychová, 

náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje. Po dobu celého veletrhu byly firmy pod 

neustálým dohledem porotců, kteří se zaměřovali na každý detail. 

Ke konci veletrhu se všichni účastníci shromáždili v aule zrekonstruované budovy školy, kde 

byly vyhlášeny výsledky všech soutěží. Čekání na konečné výsledky zpříjemnil účastníkům 

koncert školního pěveckého sboru. 

Součástí veletrhu bylo celkem 6 soutěží: 

 Nejlepší JA firma 

 Nejlepší logo 

 Nejlepší slogan 

 90 vteřin s investorem (v anglickém jazyku) 

 Nejlepší prodejce 

 Nejsympatičtější JA firma  

  

Obě naše firmy si vedly velice dobře, což dokazují i výsledky: 

Firma MERCURII NA TRIPU zvítězila v soutěži o nejlepší slogan, kterým je: „S námi poznáte 

nepoznané“. 1. místo je v konkurenci 19 firem velkým úspěchem. 

V dílčích hodnoceních získala tato firma 2. nejlepší hodnocení za dress code a propagaci firmy. 

Za grafické zpracování prezentace, vzhled stánku, znalost produktu a obchodní problematiky 

byla hodnocena jako 3. nejlepší. 

V soutěži o nejlepší firmu obsadila firma velmi pěkné 13. místo. 

U firmy BEUMA porotci ocenili v dílčím hodnocení jako 1. nejlepší jejich dress code. 2. 

nejlepší hodnocení získala firma za vzhled stánku, možnost reálného prodeje, znalost produktu 

a obchodní problematiky. Za obsah prezentace, obal produktu a propagace firmy byla 

hodnocena jako 3. nejlepší. 

V soutěži o nejlepší firmu obsadila firma velmi pěkné 10. místo. 

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

 

Veletrh fiktivních firem v Pardubicích 

Tradiční Veletrh fiktivních firem přivítaly 10. 1. 2018 Pardubice. Velký zájem o tuto 

akci potvrzuje účast 17 fiktivních firem z celé České republiky. Náchod reprezentovala naše 

škola Academia Mercurri a její fiktivní firma Hřiště Mercurii s. r o.  



Naše firma se specializuje na výrobu dětských hřišť. Prioritou všech účastníků bylo vytvořit co 

nejlepší prezentaci své firmy. Za tímto účelem jsme postavili stánek plný balonků, konfet a 

plyšáků. 

Každý účastník musel odprezentovat a představit svoji firmu v českém a anglickém 

jazyce. Tato prezentace byla posouzena a ohodnocena porotou sestavenou z odborníků. 

Celkově jsme s naší firmou byli vyhodnoceni na 12. místě. 

 

Veletrh fiktivních firem v Náchodském Beránku 

Dne 15. 2. 2018 se naše studentská fiktivní firma Hřiště Mercurii s. r. o. zúčastnila 

veletrhu fiktivních firem v Náchodském Beránku. Veletrhu se zúčastnilo celkem 21 fiktivních 

firem z celé České republiky. I na tomto veletrhu musela každá firma odprezentovat zaměření 

své firmu v českém a anglickém jazyce. 

 

Soutěžilo se ve třech kategoriích:   

1. Soutěž o nejlepší firmu - naše firma se probojovala na krásné 7. místo. Kritéria 

hodnocení byla především vzhled stánku, úvodní prezentace, právní náležitosti FF. Dále 

pak i obchodní rozhovor a účetní doklady. 

2. Soutěž o nejlepší katalog - Soutěž hodnocená odborníky v oboru grafiky ze Střední 

školy propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. 

3. Soutěž o nejsympatičtější firmu - soutěž hodnotila veřejnost, hosté veletrhu a žáci 3. 

ročníku OA Náchod. Hodnoceno bylo pouze první místo, které jsme bohužel neobsadili. 

Celkově byl Náchodský veletrh pro naši školu hodnocen jako úspěšný a dokázali jsme 

konkurenceschopnost mezi školami z celé České republiky. 

 

Veletrh fiktivních firem na Výstavišti v Holešovicích v Praze 

Dne 22. 3. 2018 se naše fiktivní firma Hřiště Mercurii s. r. o. zúčastnila mezinárodního 

veletrhu fiktivních firem na Výstavišti v Holešovicích v Praze. Tentokrát však pouze jako 

návštěvníci, nikoliv jako soutěžící. 

Na veletrhu se představilo 110 žákovských a studentských firem, z toho 60 bylo ze 

zahraničí, přesněji ze Slovenska, Rakouska, Belgie, Rumunska, Španělska a Itálie. 

Celou akci podtrhoval doprovodný program, jehož součástí bylo kromě pěveckých 

výstupů na začátku i stand up vystoupení známého českého komika Lukáše Pavláska. 

Firmy soutěžily v několika kategoriích: 
 nejlepší firma veletrhu 

 nejlepší stánek 

 nejlepší katalog 

 nejlepší prezentace 

 "Natoč svůj svět" 

 90 sekund ve výtahu 

 nejlepší podnikatelský záměr 

 

Tento veletrh byl pro naši firmu velmi inspirativní a v mnoha věcech poučný. Získané 

zkušenosti využijeme v dalších letech na zvýšení úrovně naší fiktivní firmy. 

 

 

 



IX. Projekt v českém jazyce „Rozhovor se známou osobností“:   
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



X. Spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů  

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: 

seznam organizací a zaměstnavatelů: 

Adršpašsko-teplické skály BERGER- HUCK, s.r.o. 

Boskovské jeskyně  Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. 

Hotel Central-Dvůr Králové nad Labem  DAVA Rohenice, s.r.o. 

Hotel Havel – Rychnov nad Kněžnou  „Déčko“ Náchod 

hrad Bouzov  Dům zahraniční spolupráce  

Informační centrum Broumov  EASY GYM, fitness center 

Informační centrum Česká Skalice EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o. 

Informační centrum Dobruška  Granville Corporation, s.r.o. 

Informační centrum Náchod Hospodářská komora v Náchodě  

Měděný důl Bohumír - Jívka  Jan Hampl - Jenda CARS 

Penzion Budopartner - Jívka JECH CZ, s.r.o. 

Pevnost Josefov  Junior Achievement, o.p.s. 

Regionální muzeum v Náchodě KASPER CZ, s.r.o.  

zámek Bečov nad Teplou  KINO Vesmír Náchod 

zámek Červená Lhota  KLUB Ekologické výchovy  

zámek Horšovský Týn  Kvasiny - Škoda Auto, a.s.  

zámek Konopiště  LA LINEA, s.r.o. 

zámek Kratochvíle  Městský úřad Náchod  

zámek Kynžvart  Recyklohraní, o.p.s. 

zámek Lednice  SEGMENT INDUSTRIES, s.r.o. 

zámek Lemberk  SLUPO Dušan Pozděna 

zámek Náchod  Sněžka, výrobní družstvo Náchod 

zámek Nové Město nad Metují  Sorges, s.r.o. 



zámek Rychnov nad Kněžnou  Středisko ekologické výchovy - MRKEV  

ADN Autodružstvo Náchod 
Svaz Branka – rozvoj regionálního cestovního 

ruchu 

AGC Fenestra, a.s. UNESCO 

ASTRATEX, s.r.o. Výtvarná galerie v Náchodě 

AUTOPRODEJ Rohan spol. s.r.o. Wikov MGI, a.s. 

  

 

 

 

XI. 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.           

  

Za plány a provedení aktivit děkuji všem pedagogům.  

  

 

V Náchodě 26. října 2018  

Zapsala: Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy  

http://sever.ekologickavychova.cz/

