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Charakteristika škol 
 
ACADEMIA MERCUII je střední škola, která integruje tři studijní obory: Gymnázium, 
Ekonomické lyceum a Cestovní ruch.  
Škola se zaměřuje na rozšířenou výuku jazyků, informační a komunikační technologie, 
prezentace projektů a slušné vystupování. 
Studenti mají možnost v průběhu studia získat některý z mezinárodně uznávaných certifikátů, 
osvědčujících jazykové znalosti a tím mít větší šanci pro přijetí na vysokou školu, studium v 
zahraničí či při uplatnění v praxi. 
Cílem ve všech studijních oborech je vychovat mladého člověka se vztahem k  ochraně 
životního prostředí , udržování a ochraně kulturního dědictví, dodržování lidských práv  
a respektování názorů druhých. 
 
Aktivity ve školním roce 2009/2010 

 
• Projekt Zelené Ratibořice 
• Projekty Comenius 
• Projekt Krajina za školou – Průniky času 
• Spolupráce se ZOO Dvůr Králové nad Labem – ohrožená zvířata, prezentace studentů 
• Výstava fotografií chráněné fauny a flory, Adršpašsko-teplické skály, přírodní 

rezervace – soutěž o nejlepší fotografii i v rámci projektu COMENIUS 
• Monitoring dešťových a sněhových srážek 
• Týden škol UNESCO – „Den planety ZEMĚ - BIODIVERSITA“  
• Monitoring řeky Metuje 
• Zájezd 1. roč. do Západních Čech – kulturní a přírodní dědictví 
• Výuka k udržitelnému rozvoji – týmové práce na UR v CHKO Broumovsko 
• Zapojení do aktivit – „Květinový den“, „Dům šance“,  „Srdíčkový den“ 
• Spolupráce s organizací M.R.K.E.V. - SEVER a TEREZA 

 
Škola je držitelem titulu  „ Škola udržitelného rozvoje“ 1. stupně ( již podruhé ), který 
získala za své práce v oblasti ekologie, udržování a ochrana kulturního dědictví v náchodském  
regionu i mezinárodních projektech. 
 
Mezinárodní spolupráce 
 
●  Programy Comenius jsou zaměřeny na ochranu kulturního a přírodního dědictví, uchování 
tradic v regionech a respektování kultur jiných národů. Spolupracujeme se školami z Francie, 
Rakouska, Německa, Irska, Slovenska a Itálie. 
 
Desetiletí udržitelného rozvoje 
 
Škola pokračuje v cílech desetiletí UR, všechny aktity školy a studentů jsou zaměřeny na UR. 
 
 
 



 
 
 
PLÁN    EKOLOGICKÝCH    AKTIVIT            2009  

  
tradiční a celoškolské akce jednotlivé předměty, třídy 
                                                                    LEDEN 
MONITORING SNĚHOVÝCH SRÁŽEK 
6.ročník 

Přikrmování ptáků/ZPV/ 
Národní přírodní památky-prezentace a výstava, 
třída 1.b 

                                                                     ÚNOR 
Foto výstava Salon Mercurii 
na MěÚ v Náchodě 

Herpetologická exkurze/Bio, ZPV/ 

Pohlednice z vesmíru- výstavka připravená 
studenty 

Projekt-Pozdravy kosmonautům 

 Projekt: Cestujeme na Měsíc 2.a. 
                                                                   BŘEZEN 
Výstavka-Joh.Kepller: Astronomia Nova Přesazování pokojových květin/EKO/ 
Výtvarná soutěž : Písně kosmické Toxická domácnost/CH/ 
 Velikonoční výzdoba-floristika/EKO/ 
                                                                    DUBEN 
TÝDEN ŠKOL UNESCO 
21.4. Exkurze Planetárium HK 1.ročníky 
22.4 DEN ZEMĚ-celodenní akce 
        workshopy-soutěže-přednášky 
23.4. Exkurze Hvězdárna Úpice 

Výstavka-Historie kosmonautiky 
 
-cizojazyčné provázení kulturními a 
  přírodními památkami/2.-3-ročník/ 

    
  
 Úklid stezky kolem zámku,okolí školy 
                                                                 KVĚTEN 
Poznej a chraň-výstavka rostlin Výsadba okrasných květin/ZPV/ 
MONITORING VODY ŘEKY METUJE 
od pramene k soutoku 6.ročník 

 
Terénní exkurze do chráněné přírodní oblasti 
Dubno /EKO,ZPV/ 

                                                                    ČERVEN 
ZELENÉ RATIBOŘICE-terenní dendrologické 
exkurze 1.-2.ročník 

Exkurze ZOO Dvůr Králové 1.ročník 
s přednáškou Ohrožená zvířata světa 

                                                                     ZÁŘÍ 
Foto výstava: Salon Mercurii  
                                                                     ŘÍJEN 
Studentská ekologická konference Praha Práva zvířat/EKO/ 
                                                                 LISTOPAD 
 Kyselé deště-opakované měření 
                                                                PROSINEC 
Vánoční dílna-výroba dárků Vánoční výzdoba-floristika/EKO,ZPV/ 
 Vánoční stromeček pro zvířata/EKO,ZPV/ 
                                                      CELOROČNÍ  AKTIVITY 
Separovaný sběr PET lahví, péče o pokojové rostliny a okolí školy, názorná agitace 

 
 
 



            
                                                                          DEN ZEMĚ 13. DUBNA 
TÝDEN  ŠKOL  UNESCO -  WORKSHOPY, ZAPOJENÍ  CELÉ  ŠKOLY 

 
  JAK SE MAJÍ PTÁCI? 
 
Na tuto otázku vám odpoví 
manželé Světlíkovi  
z křesťanské organizace 
A ROCHA. 
Doplněno bude unikátními 
modely ptáků mnoha druhů. 
Které druhy se trvale od nás 
stěhují? A které zase přilétají 
k nám? 
 
 

 
     INVAZE ROSTLIN 
 
Nevěříte, že některé druhy 
rostlin mohou dokonce ničit 
naši přírodu? 
Ukáže vám je 
Helena Hamanová 
z Centra rozvoje v České 
Skalici. 
Dokonce někteří naši 
studenti se podíleli na jejich 
mapování. 

CO MŮŽEŠ UDĚLAT 

TY? 
 
-INFORMOVAT SE 
-NEPOŠKOZOVAT 
-ZAMEZIT INVAZÍM 
-MYSLET S CITEM 
-JEDNAT 
  EKOLOGICKY 
 
BUDEME VŠICHNI 
KRESLIT 
INFORMUJÍCÍ  
A VARUJÍCÍ PLAKÁT 
 
 
 

 
OD NÁS ZPĚT DO AFRIKY 
 
Nejnovější informace o tom, 
jak se mají nosorožci ze ZOO 
Dvůr Králové v Africe. 
Podaří se zachránit tento 
druh? Celkem je jich na 
celém světě už jen 6-9 kusů. 
Víte, že se do původní savany 
vracejí od nás i jiné druhy 
zvířat? 
 

BIODIVERZITA  
ZACHYCUJE 
ROZMANITOST ŽIVÝCH 
ORGANISMŮ NA ZEMI 

 
SOS*SOS*SOS*SOS*SOS 
 
Spolužáci vám ukáží svoje 
prezentace o druzích, které 
patří mezi nejohroženější.  
Půjde o lední medvědy, 
pandy velké i mořské ryby.  
 
 
 
 

BIODIVERZITA 
JE ZÁKLADEM 
UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE, S JEJÍM  
SNIŽOVÁNÍM 
OHROŽUJEME SEBE! 

 
 
HLEDÁME 
CELOSVĚTOVĚ 
OHROŽENÉ DRUHY  
ROSTLIN A ZVÍŘAT 
 

 
NÁZVY STROMŮ 
Budeme pokračovat 
v našem projektu 
Zelené Ratibořice.Názvy 
máme česky a latinsky, 
budeme překládat do 
němčiny a angličtiny, 
aby i cizinci věděli, co 
v parku roste. 



 
                                                                 ACADEMIA  MERCURII  NÁCHOD 
PLÁN    EKOLOGICKÝCH    AKTIVIT            2010  

 
tradiční a celoškolské akce jednotlivé předměty, třídy 
                                                                    LEDEN 
MONITORING SNĚHOVÝCH SRÁŽEK 
VII.ročník 

Přikrmování ptáků/ZPV/ 
 

                                                                     ÚNOR 
Práce na projektu Zelené Ratibořice- 
příprava výstavy, výroba dárků, rozeslání CD 

Herpetologická exkurze/Bi, ZPV/ 

                                                                   BŘEZEN 
Výstava fotografií STROMY RATIBOŘIC 
Městský úřad Náchod 

Přesazování pokojových květin/EKO/ 

Práce na projektu-příprava slavnosti,pozvánky Velikonoční výzdoba-floristika/EKO/ 
Víte, co jíte-projekt gymnazistů 3.ročníku 

                                                                    DUBEN 
7.4. Exkurze ZOO Dvůr Králové nad Labem, 
        přednáška Ohrožené druhy živočichů 
 
13.4. DEN ZEMĚ- TÝDEN ŠKOL UNESCO 
-Jak se mají ptáci? 
- Zvířata volají SOS 
- Invaze rostlin 
- Červená kniha ohrožených živočichů a rostlin 
- Překládáme názvy stromů 
- Malujeme plakáty 
 

Výstavka-BIODIVERZITA 
                -Vyhynulé druhy živočichů 
Projekt: 
-vydání kalendáře na rok 2011 
-příprava slavnosti stromů v zámeckém parku v 
Ratibořicích 
-instalace informačních pultů – práce studentů 

    

                                                                 KVĚTEN 
1.5. SVÁTEK STROMŮ RATIBOŘICE 
celodenní program na závěr projektu, 
kulturní vystoupení, přírodovědné soutěže pro 
děti i dospělé, fotografická soutěž 

Výsadba okrasných květin/ZPV/ 
Cizojazyčné provázení kulturními a 
 přírodními památkami/2.-3-ročník/ 
 

MONITORING VODY ŘEKY METUJE 
od pramene k soutoku VII.ročník 

 
Terénní exkurze do chráněné přírodní oblasti 
Dubno /EKO,ZPV/ 

                                                                    ČERVEN 
Projekt-výstava fotografií ZŠ Malecí Nové Město terenní dendrologické exkurze 1.-2.ročník 
                                                                     ZÁŘÍ 
Foto výstava: Salon Mercurii  
                                                                     ŘÍJEN 
Studentská ekologická konference Praha Práva zvířat/EKO/ 
                                                                 LISTOPAD 
 Kyselé deště-opakované měření 
                                                                PROSINEC 
Vánoční dílna-výroba dárků Vánoční výzdoba-floristika/EKO,ZPV/ 
 Vánoční stromeček pro zvířata/EKO,ZPV/ 
                                                      CELOROČNÍ  AKTIVITY 
Separovaný sběr PET lahví, péče o pokojové rostliny a okolí školy, názorná agitace, výstavky 



 
SLAVNOST STROMŮ RATIBOŘICE 

1. KVĚTEN 2010  
ÚČAST  PERTNERSKÉ  ŠKOLY  ZE  SLOVENSKÉHO  BREZNA 

 

 
 

ZMAPOVÁNÍ  VZÁCNÝCH  STROMŮ  ZA POMOCI  ZÁMECKÉHO                
ZAHRADNÍKA PANA  BEDŘICHA  MERTLÍKA  (ZEMŘEL  V  LEDNU  2011 ) 

 
 



 
 

 

 

 
 

PROGRAMY  PRO  DĚTI 
 

 



 
STUDENTSKÁ  SPOLEČNOST  VIEW OF LIFE, o.s. 

Zábavné dopoledne pro stacionář NONA 
 

 



 
 

Všechny plánované akce byly ve školním roce 2009/2010 splněny. 
Středa 13. 4 2010 byla věnována workshopům ( viz plán ), do kterých se zapojili  

1. – 3. ročníky i učitelé.  
 
Některé aktivity pro úspěch se budou opakovat i ve školním roce 2010/2011.  
Sami studenti přicházejí s novými nápady na projekty a jedním z nejvýznamnějších byl 
zmapování vzácných stromů v zámeckém parku v Ratibořicích. 

 
Předpokládaný výhled do budoucnosti 
 
Pokračovat v mezinárodních projektech Comenius ( zmapování regionálních tradic ), 
pokračovat v projektu Průniky času a připravit návrhy na projekty pro mezinárodní 
spolupráci.  
Nadále spolupracovat s KÚ Hradec Králové, odbor ŽP, CHKO Broumovsko, ZOO 
Dvůr Králové nad Labem a sdružením TEREZA a SEVER, plnit cíle přidružených škol 
UNESCO a KEV ČR. 
 
 
 
 
 
 
Plány a provedení aktivit zajistila Mgr. Eva Malinová 
 
 
 
Zapsala : Ing. Anna Ptáčková 
                     ředitelka školy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


