
Výroční zpráva o činnosti školy  
v rámci  Sítě přidružených škol UNESCO v ČR 

za školní rok 2020/2021 
 
1. Kontaktní údaje: 
 

Název školy: ACADEMIA MERCURII, střední soukromá škola, s.r.o. 
Adresa: Smiřických 740 
Telefon: +420 491 426 893 
E-mail: info@amnachod.cz 
Jméno ředitele: Mgr. Dana Jarolímová 
Jméno školního koordinátora: Šárka Rudolfová 
E-mail školního koordinátora: srudolfova@amnachod.cz 
Datum počátku členství v Síti: 2001 

 
 
2. 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 v současnosti vyučuje tyto obory vzdělání:   
Cestovní ruch                                                   65-42-M/02 
ŠVP – Management cestovního ruchu 
Ekonomické lyceum              78-42-M/02 
ŠVP – Ekonomické lyceum a Sportovní management 
 
 
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: 
 
Přidruženou školou UNESCO od roku 2001 
Bezbariérovou školou od roku 2002 
Držitelem titulu „Škola udržitelného rozvoje“ od roku 2005 
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět 
SSSČMS Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 
Asociace obchodních akademií 

 
 
3. Zvolená prioritní témata: 
 

• celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí □ 

• udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl x 

• mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví x 
 
4. Název dlouhodobého mezioborového projektu: 
 

• Adaptační kurz 

• Studentské firmy JACzech + studentské firmy spolupracují se žáky ZŠ 

• V pasti sociálních sítí – kyberšikana 

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

 
 

5. Plnění dlouhodobého  mezioborového projektu  v příslušném školním roce 
(tzv. projektové aktivity):  
 

 
Adaptační kurz v Jizerských horách – třída 1. A  - obor ekonomické lyceum a 

sportovní management - říjen 2020 
 

     
Náš adaptační kurz proběhl na Jiráskově chatě na Dobrošově. Naše nejlepší zážitky byli s 
panem učitelem Vrabcem na houbách. Dále jsme měli i orientační běh, který se ne úplně 
všem vydařil. Všichni jsme si adapťák užili naplno, stala se z nás skvělá parta. 
 

 
Adaptační kurz v Jizerských horách – třída 1. B  - obor cestovní ruch  

září 2020 
 

Dne 7. září jsme vyrazili i v této nepříznivé době na adaptační kurz. Do chaty Černá Říčka 
v Jizerských horách. 
První den jsme vyšli na Tanvaldský Špičák, kde byl úžasný rozhled na okolí. Další den jsme 
se těšili do sklárny v Harrachově a sledovali jsme, jak se vyrábí skleničky. Potom jsme se šli 
podívat na Mumlavské vodopády a někteří navštívili i bobovou dráhu. 
Ve středu dopoledne jsme vyšli menší kopec na krásný zámek Lemberk a odpoledne jsme 
vyjeli lanovkou na Ještěd. Předposlední den nás čekalo muzeum skla bižutérie v Jablonci 
nad Nisou. Po krásné prohlídce někteří vyrazili do plaveckého bazénu a ostatní na obhlídku 
města. V den odjezdu jsme se rozloučili s majiteli chaty a krásnou přírodou. 
Myslím, že jsme si adaptační kurz všichni užili a vzájemně se poznali. Už teď se těším (a 
myslím, že nejsem sama), na další společné akce. 
 



 
Studentské firmy JACzech 

 
I přes distanční výuku se škole podařilo zrealizovat také některé volitelné aktivity. 
V předmětu aplikovaná ekonomika se paní učitelce podařilo s žáky založit dvě studentské 
firmy a v okleštěné formě zrealizovat jejich životní cyklus. Vznikly firmy Aesthetic Essence, 
která byla zaměřena na ruční výrobu kosmetiky a Bright Light, která vyráběla svíčky. 

 
Tento školní rok se opět nesl v duchu pandemie Covid-19, což značně 
narušovalo možnosti realizace aktivit do rozvojových programů. 
 
Studentské firmy spolupracují s žáky ZŠ 
V pasti sociálních sítí – kyberšikana 
Zapojení školy v projektech ERASMUS+ 

 
 
 
6. Akce konané v rámci Týdne škol UNESCO v příslušném školním roce: 
 

 
Jako členská škola sítě škol UNESCO jsme nemohli uskutečnit náš tradiční projektový týden. 
Nicméně jsme si vybrali z nabízených témat 75. výročí vzniku OSN a žákům toto téma 
začlenili do výuky.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
7. Účast v soutěžích určených přidruženým školám UNESCO: 
 

 
Tento školní rok se opět nesl v duchu pandemie Covid-19, což značně narušovalo možnosti 
realizace aktivit. Větší část školního roku 2020/2021 se žáci vzdělávali distančně, proto se 
nemohly zúčastnit žádné soutěže. 
 

 



8. Spolupráce se zahraničními partnery: 
 

 

ERASMUS+ - projekt „Rozvojem kompetencí učitelů k evropské 

 škole 21. století“ 

• – jazykový kurz – Rakousko – Mgr. Judita Jirásková Galbová –  červenec 2021 

• – jazykový kurz – Kypr –  Ing. Jan Sršeň – červenec 2021 

• – jazykový kurz – Španělsko – Mgr. Ivana  Šimková – srpen 2021 

• – metodický kurz – Malta – Bc. Sarah Sharplesová – srpen 2021 

• – jazykový kurz – Malta– Mgr. Jaromír Tomek –  srpen 2021 

 
Bohužel přerušené projekty ERASMUS+ pro žáky se nepodařilo realizovat a Národní 
agentura nám je prodloužila o jeden rok. Budeme se jim tedy věnovat v dalším školním roce. 
 

 
 
 
 
9. Spolupráce s dalšími partnery (nevládními organizacemi, státní správou a 
samosprávou, odbornými institucemi a organizacemi): 

 
seznam organizací a zaměstnavatelů: 
 

Adršpašsko-teplické skály AGRO CS, a.s. – Česká Skalice 

Cestovní agentura a průvodcovská činnost 
Kateřina Agnolozzi 

Autolakovna Sochor - Most 

Hradecká a kulturní a vzdělávací  
společnost, s.r.o. 

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. 

hrad Bouzov  CNC Voborník, s.r.o. - Jaroměř  

hrad a zámek Český Krumlov CSG ELITEX, s.r.o. – Ústí nad Orlicí 

hrad a zámek Jindřichův Hradec D a D agentura práce, s.r.o. 

Informační centrum Bozkovice  „Déčko“ Náchod 

Informační centrum Červený Kostelec Diakonie ČCE – Dvůr Králové nad Labem 

Informační centrum Česká Skalice Dům zahraniční spolupráce 

Informační centrum Hradec Králové EASY GYM, fitness center 

Jiráskův statek – muzeum lázeňství Běloves 
Generali Česká pojišťovna, a.s. 

 Náchod 

Městské kulturní středisko Červený Kostelec 
HEJfilm – film, produkce a distribuce  

Červený Kostelec 
Městské muzeum a informační centrum  

Nové Město nad Metují 
Hospodářská komora v Náchodě  

Městské muzeum Žamberk HS Flamingo - Broumov 

klášter Broumov JP Pneu, s.r.o. - Česká Skalice 

Národní památkový ústav správa  
hospitalu Kuks 

Junior Achievement, o.p.s. 



Pevnost Josefov  
Katastrální úřad pro Královehradecký kraj 

Náchod  
Turistické informační středisko – Deštné 

v Orlických horách 
KINO Vesmír Náchod 

zámek Červená Lhota  KOMAP Dědov, s.r.o. – Teplice nad Metují 

zámek Horšovský Týn  LEMIKA, s.r.o. - Česká Skalice 

zámek Hrádek u Nechanic Městský úřad Náchod 

zámek Lemberk Mgr. Alice Rišková - Milešov 

zámek Náchod  NOBL - Nováková Blanka 

zámek Nové Město nad Metují  Pila Vrchoviny – Petr Škalda 

zámek Opočno PRIMÁTOR, a.s. - Náchod 

Zpravodaje/noviny PROMA REHA, s.r.o. - Česká Skalice 

Broumovské noviny Recyklohraní, o.p.s. 

Hronovský zpravodaj UNÁS RIAA, a.s. – Rychnov nad Kněžnou 

Náchodský zpravodaj Saurer Czech, s.r.o. - Náchod 

Polický měsíčník Středisko ekologické výchovy - MRKEV 

Novoměstský zpravodaj 
Svaz Branka – rozvoj regionálního cestovního 

ruchu 

Teplické ozvěny UNESCO 

Trutnovský zpravodaj Výtvarná galerie v Náchodě 

 WIMEX, s.r.o. - Náchod 

  
 
 
 
10. Hodnocení dopadu na studenty, učitele, rodiče a širší komunitu: 
 

Školní rok 2020/2021 byl zahájen 1. 9. 2020 v budově školy. Bohužel, tento školní 
rok se zapíše do historie ne jen naší školy, ale i celého světa jako rok uzavření škol kvůli 
covidové pandemii. Celosvětové rozšíření tohoto viru způsobilo uzavření škol již 
v předchozím školním roce a to od 11. 3. 2020. Školní rok 2020/2021 byl sice zahájen 
prezenčně nicméně na adaptačním kurzu 1. ročníků se objevila nákaza a tak již 3. týden v září 
byla třída 1. B v izolaci. Zanedlouho pak byly uzavřeny všechny školy centrálně a nastala 
distanční výuka. Do školy se žáci dostali na chvíli v prosinci 2020, ale od 1. 1. 2021 došlo 
k opětovnému uzavření všech škol. Výuka byla naplno obnovena až 24. 5. 2021.  

V době distanční výuky škola vyučovala online a zvala žáky dobrovolně do školy na 
individuální konzultace. Po návratu žáků do školy jsme provedli vyhodnocení distanční 
výuky a to jak zjišťováním úrovně vědomostí žáků, tak dotazníky pro žáky a rodiče. 
Z dotazníků vyplynulo, že se způsobem distanční výuky byli téměř všichni spokojení a byli 
rádi, že škola takto distanční výuku pojala. Znalosti žáků nebyly na takové úrovni, jako za 
normálních okolností. Shledali jsme zde úroveň nižší. Z tohoto důvodu se učitelé zaměřili na 
opakování toho nejdůležitějšího učiva, které je podstatné pro profil absolventa. 

I přes distanční výuku se škole podařilo zrealizovat také některé volitelné aktivity. 
Dařilo se například realizovat výuku jazykových kroužků a to jak prezenčně, tak online. 
V předmětu aplikovaná ekonomika se paní učitelce podařilo s žáky založit dvě studentské 
firmy a v okleštěné formě zrealizovat jejich životní cyklus. Vznikly firmy Aesthetic Essence, 
která byla zaměřena na ruční výrobu kosmetiky a Bright Light, která vyráběla svíčky.  

http://sever.ekologickavychova.cz/
https://www.novemestonm.cz/volny-cas/zpravodaje/novomestsky-zpravodaj-c-7-2020-13267cs.html


Další podařenou činností byly odborné praxe žáků všech oborů, které se zrealizovaly 
během letních prázdnin. Žáci přišli zcela o odborné praxe již v předchozím školním roce a 
nikdo nechtěl, aby tomu bylo tak i v tomto školním roce. Dalo by se říct, že žáci se na praxe 
těšili a fakt, že je budou konat o prázdninách, nikomu z nich nevadil. 

Bohužel přerušené projekty ERASMUS+ se nepodařilo realizovat a Národní agentura 
nám je prodloužila o jeden rok. Budeme se jim tedy věnovat v dalším školním roce. 
 Jako členská škola sítě škol UNESCO jsme nemohli uskutečnit náš tradiční 
projektový týden. Nicméně jsme si vybrali z nabízených témat 75. výročí vzniku OSN a 
žákům toto téma začlenili do výuky.  

Školní rok 2020/2021 byl vyjímečný tím, že škola byla nuceně uzavřena. Nicméně i 
tato záporná skutečnost přinesla své kladné stránky. Zdokonali jsme se ve využívání digitální 
technologie, výuce na dálku, samostatné práci a hlavně komunikaci. Úžasné zjištění bylo i 
to, že jak žákům, tak učitelům škola chyběla a těšili se, až se otevře.  

I přes všechna omezení a nesnáze se nám podařilo zvládnout maturitní zkoušky a na 
90% odučit učivo dané v ŠVP. Všichni doufáme, že k uzavření škol v takovém rozsahu již 
nedojde! 

Ráda bych zde poděkovala jak všem mým kolegům, bez kterých by se nedosáhlo toho, 
co je výše zmíněno, tak také našim žákům. Velké poděkování patří také rodičům za podporu, 
kterou během uzavření školy nám vyjádřili a za to jak se podíleli na vzdělávání svých dětí. 
Další velké poděkování patří také institucím, které jak po celý školní rok, tak hlavně během 
uzavření školy pomáhaly s organizací a podporou výuky na dálku. Jedná se zejména o: odbor 
školství Krajského úřadu Hradec Králové, ČŠI, MŠMT, CERMAT, Městský úřad Náchod, 
Junior Achievement a mnoho dalších institucí a organizací. 
 
Všem zaměstnancům školy děkuji za spolupráci, přeji hodně osobních i pracovních úspěchů 
a hodně sil pro školní rok 2021/2022. 
 
 
Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy 

 
 
 
 
11. Předpokládaný výhled do budoucna: 
 

 
Ve školním roce 2021/2022 bychom rádi opět zorganizovali týden škol UNESCO, kterému 
bude předcházet celoroční mezioborová práce na tématech zveřejněných pro tento rok. Dále 
se budeme věnovat vyhlášeným mezinárodním dnům a rádi bychom se také zúčastnili 
alespoň jedné soutěže určené pro přidružené školy UNESCO. 
 

 
 
 
 
V Náchodě dne 20. 10.2021 
 
 
Vypracoval:  Šárka Rudolfová 
 
Schválil: Mgr. Dana Jarolímová 


