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Charakteristika školy 

ACADEMIA MERCURII je soukromá střední škola s odborným i všeobecným vzděláváním. 

Studijními obory jsou: Gymnázium, Ekonomické a Jazykové 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 jsme přidruženou školou UNESCO, členem KEV je od roku 1998. 

 

Spolupráce s organizacemi:   

KEV ČR, SEVER, TEREZA, KÚ Královéhradecký – odbor ŽP, CHKO Broumovsko, muzeum a 

zámek Náchod a další zámky, muzea, CK v ČR 

 

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.  

 

Výroční setkání přidružených škol UNESCO v ČR se za školní rok 2015/2016 konalo 26. – 27. 

9. 2016 v Chebu. Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy, zde představila projekty, které se na 

naší škole konaly celoročně a to na téma Karel IV.  

 

Jako přidružená škola UNESCO jsme uspořádali několik projektů týkajících se vyhlášeného 

společného tématu. Žáci vytvořily  PowerPointové prezentace, které pojednávaly o životu, 

díle a odkazu Karla IV. Ve třídách pak tito žáci prezentovali tyto prezentace ostatním žákům 

školy. Z prezentací byly vytvořeny plakáty, které shrnuly nejdůležitější informace, ty byly 

vystaveny v prostorách školy pro informování širší veřejnosti.  
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Z prezentací byla také vytvořena brožura, pojednávající o životě Karla IV a kterou k Výroční 

zprávě přikládáme. 

 

Ve výtvarné výchově se žáci učili různé dekorativní techniky podobné době Karla IV, kterými 

informační tabule dozdobili. Škola se zúčastnila také výtvarné soutěže, vyhlášenou KEV, žáci 

vytvořili na počítači informační poutače k oslavám výročí Karla IV. Naše žákyně 3. ročníku 

Aneta Francová, se umístila v této kategorii na 2. místě. Viz informace z webu školy: 
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Studentka Academia Mercurii převzala ocenění v Černínském paláci 

 

Leona Francová studentka  střední školy Academia Mercurii v Náchodě se 

zúčastnila XIX. ročníku výtvarné a XIV. ročníku literární soutěže. Dne 16. června 

2016 převzala ocenění  za zpracování propagačního letáku k příležitosti 700. 

výročí narození Karla IV. 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se konalo na Ministerstvu 

zahraničních věcí ČR v budově Černínského paláce, u příležitosti Světového dne 

životního prostředí OSN, za účasti VIP hostů z České komise UNESCO, Zeleného 

kříže,  MŠMT a dalších organizací.  Součástí programu byla prohlídka 

reprezentačních prostor Černínského paláce. 

V nabité konkurenci obsadila 2. místo. Porota hodnotila přes 500 výtvarných a 

literárních prací žáků z  38  základních a středních škol z celé České republiky. 

Tohoto umístění si velice vážíme a Leoně gratulujeme. 

http://www.amnachod.cz/images/foto/2016/Leona.jpg
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Aneta Francová 

 

Vyvrcholením projektu byla exkurze hlavního města Prahy „Po stopách Karla IV“.  Žáci tak 

měli možnost vidět památky, které po sobě zanechal Karel IV a cítit tak jeho odkaz dalším 

generacím. 

Do všech projektů školy v rámci ASPnet UNESCO a Klubu ekologické výchovy se zapojily 

všechny ročníky. Školní projekty byly zaměřeny hlavně na etické a estetické cítění, 

historickou a environmentální oblast. 
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Studijní základ ve všech oborech je poskytován ve čtyřletém vzdělávacím cyklu. Integrujícím 

přístupem k výchově a vzdělávání je formování environmentálního myšlení, postojů a 

hodnotové orientace ve vztahu k přírodě, k lidem i životnímu prostředí. 

 

K základní filosofii školy patří snaha o vytváření přátelské atmosféry a vztahů mezi školou, 

žáky, rodiči i okolním prostředím, o harmonii vztahů k přírodě, o prohlubování odpovědnosti 

a iniciativnosti ve vztahu k vlastnímu vzdělávání a sebezdokonalování. 

 

Škola úzce spolupracuje se Svazem Branka – rozvoj regionálního cestovního ruchu (Kladské 

Pomezí), s KEV ČR – úzká spolupráce na seminářích se zaměřením na zavádění 

environmentální výchovy do předmětů, - škola již 3x získala diplom 1. stupně „ŠKOLA 

UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“, vyznamenání uděluje MŠMT, UNESCO a KEV ČR. Úzká spolupráce 

je s organizací SEVER, odborem životního prostředí KÚ HK, Hospodářskou komorou v 

Náchodě  

 

Měření kyselosti sněhu a vody řeky Metuje, praktická cvičení ekologických aktivit např. 

recyklace starého papíru, projekt Ekologický dům, Recyklohraní, Průniky času – změna 

krajiny, měst a obcí v časových úsecích, ochrana chráněné fauny a flóry, třídění odpadů, 

zpracování prezentací v různých předmětech souvisejících s environmentální výchovou. 

Základní ekologické vzdělávání je dovršeno výukou ekologie, v současné době ve 2. ročníku u 

studijních oborů CR, EL u Gymnázia ve 2. a 3. ročníku. V dalších ročnících prolínají ekologicky 

orientovaná témata do některých odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů 

(spolupráce předmětových komisí). 

 

Každoročně probíhají vícedenní ekologické exkurze do CHKO nebo ekologicky zajímavých 

lokalit Královéhradeckého kraje. 

 

Seznam projektů týdne škol ASPnet UNESCO: 

Prezentace o životě, díle a odkazech Karla IV. 

Nástěnné informační plakáty, dobově zdobené 

Informační brožura 

Výtvarná soutěž 
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Návštěva Prahy – Po stopách Karla IV. 

 

 

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.         

Všechny plánované akce byly splněny. Týden škol UNESCO byl našimi žáky, všemi učiteli a 

hosty hodnocen velmi kladně.  

 

Plány a provedení aktivit zajistila Mgr. Věra Bartošová, Ing. Jan Sršeň, Mgr. Dana 

Jarolímová, a další učitelé naší školy. 

 

 

Zapsala: Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy 
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