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Charakteristika školy 
 
ACADEMIA MERCURII je soukromá střední škola s odborným i všeobecným vzděláváním. 
Studijními obory jsou: Gymnázium, Ekonomické 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 je přidruženou školou UNESCO, členem KEV je od roku 1998. 

Zaměření školy v rámci ASPnet:   Ochrana přírodního a kulturního dědictví 

Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období: 

Plán ekologických aktivit pro školní rok 2010/2011 
 
 

Tradiční a celoškolské akce Jednotlivé projekty, třídy 
IX. Dva dny v západních Čechách – 
kulturní dědictví 
 

 Monitoring zařízení, týmové práce 
1. ročníky, organizace a průvodcování 3. B 
 

X. Salon Mercurii Výstava fotografií KÚ Hradec Králové 
Tématická výstava fotografií studentů – 
Zelené Ratibořice – vzácné stromy 

XI. Studentská konference Praha Téma: Biodiversita 
XII. Vánoční dílna Floristika 1.-2. ročníky, výzdoba školy 
 Vánoční nadílka pro faunu v okolí školy 
I. MONITORING SNĚHOVÝCH 
SRÁŽEK 
8.ročník 

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

II. Foto výstava Salon Mercurii ve škole Herpetologická exkurze - BIO, ZPV 
Ohrožení živočichové- výstavka připravená 
studenty 

Projekt- prezentace ohrožených živočichů 
světa, 1.-3. ročníky 

 Projekt: Planeta Země 
III.Výstavka - Joh. Kepler - Astronomia 
Nova 

Přesazování pokojových květin - EKO 
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IV. Výtvarná soutěž :  Toxická domácnost - CH 
 Velikonoční výzdoba-floristika - EKG 
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- 
cizojazyčné provázení kulturními a 
přírodními památkami (2.-3-ročník) 

 Úklid stezky kolem zámku,okolí školy 
V. Poznej a chraň-výstavka  Výsadba okrasných květin (ZPV) 
MONITORING VODY ŘEKY METUJE 
od pramene k soutoku 8. ročník 

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

VI. ZELENÉ RATIBOŘICE– terénní 
dendrologické exkurze 1.–2.ročník 

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

 
 
Spolupráce s organizacemi :   
 
SEVER, TEREZA, KÚ Královéhradecký – odbor ŽP, CHKO Broumovsko, muzeum a 
zámek Náchod a další 
 

 Dlouhodobé projekty: 

Mezinárodní projekt COMENIUS -  „Natural Heritage Sites and Traditions“ – School 
partnerships  - ( Austria,  Slovakia, France, Ireland, Germany, Czech Republic )  

Desetiletí udržitelného rozvoje  -   pokračování aktivit školy a zapojování školy do 
rozvoje regionu, projekt ZELENÉ RATIBOŘICE – mapování vzácných stromů 
zámeckého parku 

Spolupráce s KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí – chráněné 
rostliny, chráněná území, poznávání chráněných území regionu možné pouze 
s doprovodem 

 

 Předpokládaný výhled do budoucna: 

Zapojovat se do projektů COMENIUS a LEONARDO da VINCI, vést studenty ke 
kritickému pohledu na ochranu přírodních a kulturních památek, poznávat kulturu  
a tradice jiných národů  

Pokračovat ve spolupráci s polskou střední školou v Kamenia Góra a s německou 
organizací pro výměnu studentů „Auf geht´s“. 

      Podporovat studentskou iniciativu v tvorbě studentských projektů v oblasti ochrany 

      přírodního a kulturního dědictví.         



 

Všechny plánované akce byly splněny, Týden škol UNESCO – byl našimi hosty , 
studenty i všemi učiteli hodnocen velmi kladně. 21. 4. 2009 byla věnována workshopům 
( viz plán ), do kterých se zapojili všichni žáci. Paní Dr. Eva Marková, ředitelka 
hvězdárny v Úpici, byla mile překvapena studentským projektem „Dlouhodobý pobyt 
na Měsíci“ a její přednáška s prezentací měla velký úspěch. Překvapením byly odpovědi 
některých amerických kosmonautů, které byly velmi poučné. 
Některé aktivity pro úspěch se budou opakovat i ve školním roce 2009/2010. Sami 
studenti přišli s novými nápady na projekty a jedním z nejvýznamnějších je zmapování 
vzácných stromů v Ratibořicích – v zámeckém parku. Na tento projekt studenti získali 
finanční podporu z organizace SEVER. 
 
 
Předpokládaný výhled do budoucnosti 
 
Pokračovat v mezinárodním projektu Comenius, pokračovat v projektu Průniky času. 
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 
 
 

            

 

 


