
 
Výroční zpráva o činnosti školy  

v rámci  Sítě přidružených škol UNESCO v ČR 
za školní rok 2018/2019  

 
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 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.  
 
Přidruženou školou UNESCO od roku 2001 
Bezbariérovou školou od roku 2002 
Držitelem titulu „Škola udržitelného rozvoje“ od roku 2005 

 
 
 
 



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 

 Moderní laboratoře – moderní výuka – náš cíl  

 V pasti sociálních sítí – kyberšikana 

 Do Německa na zkušenou 

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

 Všude dobře doma nejlíp 

 Můžeš podnikat 
 

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

Adaptační kurz – září 2018 
 

Nový školní rok začal pro první ročníky netradičně. Místo toho, aby zasedly do lavic, vyrazily 
od 3. do 7. září 2018 na adaptační kurz.    
Teplé a slunečné počasí nám vydrželo po celý týden, a tak jsme si mohli užívat krásu přírody 
Jizerských hor. Hotel Montanie, kde jsme byli ubytovaní, leží u vodní nádrže Souš, v jejímž 
okolí jsou krásné značené trasy pro pěší i cykloturistiku. Někteří žáci toho využili a 
odpoledne vyráželi na in-line bruslích.   
Na každý den byl připraven bohatý program, večery jsme trávili společně při společenských 
hrách.  
První zastávkou na naší cestě do Jizerských hor, byla návštěva Stezky korunami stromů 
Krkonoše. Výhled ze 45 m vysoké věže byl úchvatný. Druhý den jsme absolvovali exkurzi do 
sklárny v  Harrachově a podnikli výlet k Mumlavským vodopádům. Středa byla věnována 
prohlídce zámku Lemberk, kterým nás provedla žákyně 3. ročníku naší školy. S atraktivitami 
státního zámku Kynžvart nás seznámil profesionální průvodce. Čtvrteční odpoledne jsme 
zakončili relaxací ve wellness hotelu Antonie, abychom se v pátek vrátili domů odpočatí a 
plní energie, připravení v pondělí zasednout do školních lavic se svými spolužáky a teď už i 
kamarády. 

 
 

Projekt – „Do Německa na zkušenou“  
prezentace na Academia Mercurii – říjen 2018 

 
"V rámci projektu „Do Německa na zkušenou“ navštívila naši školu referentka Tereza 
Sudíková, aby informovala žáky o možnostech jejich dalšího uplatnění v německy mluvících 
zemích. Pomocí powerpointové prezentace seznámila žáky 1. - 4. ročníku o existenci 
organizací, které podporují němčinu, projektů a webových portálů, které nabízí pomoc při 
získání stipendií a usnadňují tak studium a výměny mládeže. Nechyběla ani široká nabídka 
krátkodobých setkání, práce a brigád, dobrovolné služby a jazykových kurzů. Prezentace byla 



doplněna krátkým motivačním videem i vlastními zážitky referentky z krátkodobých i 
dlouhodobých pobytů v zahraničí."  

 
Studentské firmy JACzech – prosinec 2018 

 
Ve středu 12. prosince 2018 se v prostorách Obchodní akademie, S0Š a Jazykové školy s 
právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové konal již 7. ročník Veletrhu JA firem – 
reálné žákovské firmy v programu Junior Achievement. 

Součástí veletrhu bylo celkem 7 soutěží: 

 Nejlepší JA firma 
 Nejlepší logo 
 Nejlepší slogan 
 90 vteřin s investorem (v anglickém jazyku) 
 Nejlepší prodejce 
 Nejsympatičtější JA firma 
 Firma s největšími tržbami 

Své podnikatelské dovednosti zde poměřovalo celkem 24 studentských firem z České a 
Slovenské republiky. 

Naši školu velice úspěšně reprezentovaly studentské firmy DreamPrint a 
GreenEnergy, které založili žáci 3. ročníku v rámci předmětu aplikovaná ekonomika. 

Firma DreamPrint vyrábí potisky na trička a mikiny, podnikatelským záměrem firmy 
GreenEnergy je výroba zdravých kaší a müsli. 

Firma DreamPrint zvítězila se svým sloganem: „Tiskneme vaše sny“, 1. místo je 
v konkurenci 24 firem velkým úspěchem. 

Danté Damas Burdych obsadil 2. místo v soutěži 90 vteřin s investorem, kde 
obhajoval před porotou podnikatelský záměr firmy DreamPrint v anglickém jazyce. 

Podívejte se na reportáž ČT1 ze 7. ročníku Veletrhu studentských JA firem 
 
 

Spolupráce s SVČ Déčko Náchod, využití evropských dobrovolníků  
při výuce cizích jazyků – duben 2019 

 
Den španělské a mexické kuchyně uspořádala ACADEMIA MERCURII, soukromá střední 
škola s.r.o., Náchod v pondělí 29. dubna 2019 pro své studenty španělského jazyka ve 
spolupráci s SVČ Déčko a španělskými rodilými mluvčími slečnou Laurou Casaiz (oblast 
Asturias) a paní Isabel Lopez García (oblast Galicie). Studenti španělského jazyka za pomoci 
rodilých Španělů uvařili v kuchyni Déčka 2 tradiční mexická jídla (guacamole s nachos a 
quesadillas) a 4 tradiční španělské pokrmy, jako jsou např. sladké rozquillas či typická 
studená rajčatová polévka gazpacho. Studenti si při vaření procvičili svou znalost 
španělského jazyka v konverzaci s rodilými Španěly a na závěr uvařené dobroty společně 
snědli.  
 

„Všude dobře doma nejlíp“ a neb jak procestovat 6 zemí za jeden den – červen 
2019 

https://www.youtube.com/watch?v=8FxhhlzCzkI&feature=youtu.be


Učitelé a vybraní žáci 2. a 3. ročníku z ACADEMIA MERCURII, soukromé střední školy 
v Náchodě, připravili dětskou animaci pro náchodské školky. Jednalo se o mateřské školky 
Březinova a Alšova. Pro děti bylo nachystáno 6 stanovišť, kde každé představovalo jednu 
zemi: Českou republiku, Anglii, Německo, Španělsko, Rusko a Francii. Země byly vybrány 
podle jazyků, které se na naší škole vyučují. Žáci střední školy si pro děti připravili různé 
pomůcky, se kterými pak dané země představili. Tento nový projekt měl velký úspěch jak na 
straně mateřských škol, tak na straně naší střední školy. Setkání těchto dvou věkových 
skupin a vzájemné předávání informací bylo velkým zážitkem pro všechny zúčastněné. Rádi 
bychom v příštím školním roce tento projekt opět zopakovali.  

 
„MŮŽEŠ PODNIKAT“ – červen 2019 

 
Dne 24. 6. 2019 se v naší škole pořádala již tradiční beseda s podnikateli v rámci programu 
„Můžeš podnikat“. Tento program má za úkol inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit 
je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti. Beseda inspirovala žáky k tomu, aby byli 
aktivní a sebevědomí, aby ve svém životě realizovali své plány a sny, a měnili tak naši 
společnost k lepšímu. 
Tento rok se besedy zúčastnili pan Josef Piňos majitel společnosti CONSIT s.r.o. a pan Jiří 
Grund zastupující firmu GRUND. Za jejich ochotu sdílet s žáky své podnikatelské příběhy 
moc děkujeme a přejeme jim hodně úspěchů v budoucím podnikání! 
 

 
Moderní laboratoře – moderní výuka – náš cíl  

 
Hlavním cílem projektu, který je financován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, je zlepšení 
kvality vzdělávání v odborných a přírodovědných předmětech. Nově vybudovanou 
přírodovědnou laboratoř škola využívá pro výuku biologie, chemie a fyziky. Je vybavená 
laboratorními stoly s rozvodem elektrického napětí, kahany, ale také interaktivní tabulí, tak 
aby zde mohla probíhat kvalitní praktická výuka přírodovědných předmětů. K laboratoři 
patří také naučný záhon, umístěný na pozemku školy.  
Zmodernizovaná multimediální odborná učebna je vybavena novými počítači, interaktivním 
dataprojektorem, tiskárnou a ozvučením.  Slouží přednostně k výuce informatiky, písemné 
a elektronické komunikace, ale také k výuce dalších odborných předmětů, kde je za potřebí 
informačních technologií, například: účetnictví, ekonomiky, práva, managementu, 
marketingu či služeb cestovního ruchu. Díky nainstalování ozvučení, sluchátek, mikrofonů 
a počítačovému systému „Classroom management“ může učebna sloužit i pro výuku cizích 
jazyků jako poslechová laboratoř. 
 

 
V pasti sociálních sítí – kyberšikana 

 
Projekt cílí na prevenci kyberšikany a aktivity, kterou k prevenci vedou jsou řešeny na pěti 
středních školách v území spolku Místní akční skupiny Stolové hory, z. s. Samotná 
problematika a vůbec celá online komunikace dospívajících je představována cílové skupině, 
kterou tvoří pedagogové, žáci a jejich rodiče, kteří často online světu, ve kterém jejich děti 
žijí, nerozumí. 
Formou přednášek, besed, interaktivních divadel a semináře projekt cílí na prevenci, 
diagnostiku a řešení kyberšikany ve školách a v domácnostech. Cílové skupiny jsou 
informováni o zvláštnostech kyberšikany, nejčastějších chyb a úlohy školy při řešení 
problémů.  
Dozvídají se, jaké jsou typy kyberšikany, typologie kyberagresorů, co je to stalking.  
 

 
 



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

 
Ve školním roce 2018-2019 se do výuky promítla témata zadaná školám přidruženým 
k UNESCO. Došlo k realizaci tématu „MENŠINOVÉ JAZYKY“ v hodinách cizích jazyků. Žáci 
vytvářeli prezentace (pro ostatní žáky školy) a materiály pro nástěnku a další reprezentaci  
tématu na setkání škol UNESCO. Dalším realizovaným tématem bylo téma „ROK 
PERIODICKÉ TABULKY PRVKŮ“ v hodinách Základů přírodních věd. 
 

 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
7. Účast v soutěžích určených přidruženým školám UNESCO: 
 

Ve školním roce 2018/2019 se naší škole nepodařilo zúčastnit žádné soutěže určené 
přidruženým školám UNESCO. Účast na soutěži si dáváme jako cíl v následujícím školním 
roce. 

 
 
 
 
 
 



8. Spolupráce se zahraničními partnery: 
 

 
ERASMUS+ - projekt “MOVING WATERS”  

setkaní v Německu – říjen 2018 
 
V týdnu od 15. do 19. 10. 2018 se žáci střední školy Academia Mercurii v Náchodě v 
doprovodu dvou učitelek vydali do německého Mnichova, hlavního města regionu Bavorsko, 
aby se zúčastnili projektu „Moving Waters“.  Projekt patří do široké skupiny mezinárodních 
studentských a učitelských výměnných projektů Erasmus+. 
První den po příjezdu se studenti okrajově seznámili s městem, školou a hostitelskými 
rodinami. Další dny se v rámci projektu věnovali prohlídce města, kde mohli spatřit 
především historické centrum se známými památkami, jako například Frauenkirche nebo 
městskou radnici. Měli také možnost vyzkoušet si, jak vypadá vyučování na německé škole. 
Společně s britskými, nizozemskými, italskými a německými studenty pak vyplňovali různé 
kvízy, jejichž tématem byla voda v nejrůznějších podobách a proměnách. 
Studenti také absolvovali procházku kolem řeky Isar a jejích přilehlých parků. Měli možnost 
také navštívit přírodovědné muzeum v paláci Nymphemburg s výkladem o vzniku vody na 
Zemi a následnými pokusy s vodou v laboratoři. Studentům se nejvíce líbila návštěva 
termálních lázní s aquaparkem v Erdingu. Za celý týden poznali mnoho z německé kultury, 
dověděli se spoustu zajímavostí o vodě a především zdokonalili své jazykové znalosti. 
 

 
ERASMUS+ - projekt “MOVING WATERS”  

setkaní na Academia Mercurii  – březen 2019 
 
V polovině března přivítala náchodská střední škola ACADEMIA MERCURII zahraniční 
studenty a jejich učitele na pátém projektovém setkání žáků všech partnerských škol (ČR, 
Anglie, Itálie, Německo a Holandsko) 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 byla ekologie a 
ekonomické příležitosti spojené s vodou, proto byla projektová práce žáků zaměřena na 
zhodnocení environmentálních a socioekonomických dopadů lidské činnosti na vodu 
v regionech. Žáci ACADEMIA MERCURII přispěli projektu svými workshopy o historii 
textilního průmyslu na Náchodsku a o dopadu loňského sucha na české přehrady. Také se 
podělili o ukázky odborné praxe studijního oboru Cestovní ruch v turisticky zajímavých 
lokalitách Adršpach a Státní zámek Náchod. 
Zahraniční studenti byli ubytováni v rodinách českých žáků, kteří během předchozích 
setkání cestovali do partnerských škol a mohli tak nyní pohostinnost svým zahraničním 
přátelům oplatit. Toto setkání bylo posledním projektovým setkáním žáků, ale tím jejich 
spolupráce nekončí. Žáci všech partnerských škol spolu budou nadále spolupracovat na 
rozvoji tohoto projektu prostřednictvím projektových online aktivit ve virtuálním prostředí 
platformy eTwinning. Projekt bude ukončen až v prosinci 2019 a do té doby se uskuteční 
ještě dvě setkání učitelů, zaměřená na sdílení nových pedagogických přístupů ve výuce. 
Projekt je pro ACADEMIA MERCURII velkým přínosem a jak věříme, i branou k další 
spolupráci při výměnných pobytech našich studentů v zahraničí. 

 
 

ERASMUS+ - projekt „Rozvoj kompetencí učitelů  
 konec projektu – květen 2019 

Projekt ACADEMIA MERCURII, soukromé střední školy z Náchoda, s názvem „Rozvoj 
kompetencí učitelů – start k evropské spolupráci“, realizovaný v rámci Výzvy 2017 Evropské 
komise KA1 – vzdělávací mobilita jednotlivců - za finanční podpory programu Erasmus+, se 
blíží v tomto měsíci ke svému konci. Cílem dvouletého projektu je zvýšení jazykových a 



metodických kompetencí vyučujících, kteří následně přenesou nově nabyté poznatky na 
žáky, a tím zvýší jejich konkurenceschopnost při budoucím uplatnění na evropském trhu 
práce. V druhém roce trvání tohoto projektu se tři pedagogové školy metodicky vzdělávali 
pro výuku anglického jazyka a anglické odborné terminologie oborů naší školy cestovní ruch 
a ekonomické lyceum během dvoutýdenních metodických kurzů a specializovaných hodin 
terminologie v irské metropoli Dublinu, na Maltě nebo v Londýně. Zajímavou příležitost 
sledovat metody výuky a motivace žáků ke studiu na anglické multikulturní škole dostal 
vyučující předmětu Informační a komunikační technologie během svého týdenního 
stínování učitele obdobného školního předmětu v Londýně. Nyní po proběhnutí posledního 
metodického kurzu se učitelé naší školy cítí plni chuti zkusit nové nápady a vyučovací metody 
ve své výuce a doufají, že v budoucnu budou opět mít možnost se vzdělávat a inspirovat pro 
výuku v rámci Erasmus+ projektů v zahraničí. 

Odborné praxe: Španělsko vs. ČR – červen 2019 

Letošní školní rok 2018/2019, opět organizujeme pro naše žáky výměnnou pracovní stáž. 
Naším partnerem je střední odborná škola ve španělské Lleidě - Institut Maria Rúbies. Dvě 
žákyně španělské střední školy právě vykonávají svoji odbornou praxi zde v Náchodě. Jejich 
pobyt je organizován jako klasická výměna. Tedy, zase příští týden odjedou dvě žákyně naší 
školy do španělské Lleidy, kde bude řada na nich, aby si poradily se svojí španělštinou a 
angličtinou na recepci v hotelu Ciudad de Lleida. Dívkám přejeme, aby se jim odborné praxe 
vydařily a zůstaly na ně jen ty nejlepší vzpomínky! 

 
Odborná praxe: ve Španělsku 

 
Žákyně 3. ročníku studijního oboru Cestovní ruch Tereza Škodová a Eliška Klučková se 
zúčastnily odborné výměnné stáže ve Španělsku. Dívky pracovaly na recepci hotelu Ciudad 
de Lleida, kde měly možnost procvičit si, jak studovanou španělštinu a angličtinu, tak své 
odborné znalosti z předmětů služeb cestovního ruchu. Ubytování bylo realizováno v 
rodinách žáků partnerské školy Institut Maria Rúbies. Jedná se o střední odbornou školu ve 
městě Lleida, se kterou naše škola spolupracuje již třetím rokem. I v tomto školním roce 
2019/2020 budeme organizovat další výměnné pracovní stáže pro žáky naší školy.  
 

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

Adršpašsko-teplické skály 
Boskovské jeskyně  
Hotel Central-Dvůr Králové nad Labem  
Hotel Havel – Rychnov nad Kněžnou 
hrad Bouzov  
Informační centrum Broumov  
Informační centrum Česká Skalice 
Informační centrum Dobruška  
Informační centrum Náchod 
Měděný důl Bohumír - Jívka  
Penzion Budopartner - Jívka 
Pevnost Josefov  
Regionální muzeum v Náchodě 
zámek Bečov nad Teplou  
zámek Červená Lhota  



zámek Horšovský Týn  
zámek Konopiště  
zámek Kratochvíle  
zámek Kynžvart  
zámek Lednice  
zámek Lemberk  
zámek Náchod  
zámek Nové Město nad Metují  
zámek Rychnov nad Kněžnou  
ADN Autodružstvo Náchod 
AGC Fenestra, a.s. 
ASTRATEX, s.r.o. 
AUTOPRODEJ Rohan spol. s.r.o. 
BERGER- HUCK, s.r.o. 
Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. 
DAVA Rohenice, s.r.o. 
„Déčko“ Náchod 
Dům zahraniční spolupráce  
EASY GYM, fitness center 
EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o. 
Granville Corporation, s.r.o. 
Hospodářská komora v Náchodě  
Jan Hampl - Jenda CARS 
JECH CZ, s.r.o. 
Junior Achievement, o.p.s. 
KASPER CZ, s.r.o.  
KINO Vesmír Náchod 
Kvasiny - Škoda Auto, a.s.  
LA LINEA, s.r.o. 
Městský úřad Náchod  
Recyklohraní, o.p.s. 
SEGMENT INDUSTRIES, s.r.o. 
SLUPO Dušan Pozděna 
Sněžka, výrobní družstvo Náchod 
Sorges, s.r.o. 
Středisko ekologické výchovy - MRKEV 
Svaz Branka – rozvoj regionálního cestovního ruchu 
UNESCO 
Výtvarná galerie v Náchodě 
Wikov MGI, a.s. 

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

 
Školní rok 2018/2019 byl zahájen 3. 9. 2018 v budově naší školy. První týden v září 

odjeli žáci 1. ročníku na adaptační kurz. Náplní kurzu byly sportovní aktivity žáků, výlety do 
okolí, ale i teambuildingové hry a pohovory žáků s metodikem prevence. 

Ve stejnou dobu proběhl také sportovní kurz 3. ročníku, který zorganizoval pan učitel 
třídní a učitel tělesné výchovy Mgr. Martin Vrabec. 

Po návratu žáků 1. ročníku z adaptačního kurzu a 3. ročníku ze sportovního kurzu, 
začala naplno školní výuka.  

http://sever.ekologickavychova.cz/


U maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019 (jarní termín) ve státní části, 
dopadl nejlépe anglický jazyk, který dosáhl průměrné známky všech konajících žáků 81%. 
Průměrná známka z českého jazyka byla 67%.    

Co se týče výuky cizích jazyků, obohatili jsme ji žákům všech ročníků nabídkou 
nepovinných hodin cizích jazyků a výukou rodilých mluvčích. V předmětu 2. cizí jazyk jsme 
tento rok opět nabízeli jazyky: německý, španělský, francouzský a ruský.  

Výuka reálných společností ve 3. ročníku proběhla již tradičně v programu Junior 
Achievement. Vznikly dvě společnosti: Green Energy a Dream print. Společnosti vedla v 1. 
pololetí Ing. Teuberová a od 2. pololetí Mgr. Jarolímová a Mgr. Jirásková Galbová. Vizí firmy 
Green Energy bylo nabídnout běžně se stravujícím lidem zdravější a ekologičtější způsob, 
pod motem „Zdravě – chutně – hravě“. Vyráběla a prodávala ovesné kaše v ekologických, 
znovu naplnitelných obalech.  Společnost Dream print se zabývala potisky triček a mikin na 
přání zákazníků pod motem „Tiskneme Vaše sny“. Na veletrhu studentských firem JA 
v Hradci Králové získala 1. místo v soutěži o nejlepší slogan (motto firmy) a 2. místo v soutěži 
90 vteřin s investorem, v anglickém jazyce. 

Ve výuce odborných předmětů Cestovního ruchu se žáci naučili provázet městy a 
přírodními lokalitami Královéhradeckého kraje jako jsou: Ostaš, Adšpach, Dvůr Králové nad 
Labem, Rychnov nad Kněžnou atd. Pro žáky byla zajištěna i exkurze na letišti Václava Havla 
v Praze a účast na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2019 v Praze. 

I několik dalších vyučovacích předmětů bylo obohaceno o doplnění výuky formou 
besedy, semináře či exkurze. Jako příklad mohu uvést besedu s podnikateli v rámci 
programu „Můžeš podnikat. Pro žáky školy jsme během roku uspořádali i několik soutěží a 
to jak ve sportu, tak v cizích jazycích, českém jazyce, matematice, informatice, přírodních 
vědách a ekonomice.  
 Jako členská škola sítě škol UNESCO jsme uspořádali projektový týden zaměřený na 
vyhlášená témata pro školní rok 2018/2019: 1) 150 let od vydání periodické soustavy prvků 
a 2) Jazyky menšin ve světě. V tomto projektu vznikly ve škole výukové panely, které byly 
vystaveny na chodbách školy a powerpointové prezentace, s kterými žáci-autoři seznámili 
své spolužáky. Tématice se věnovali učitelé cizích jazyků a chemie. Výstupy projektu stále 
zdobí prostory naší školy. 
 Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali také ve dvou projektech ERASMUS+. 
Jeden projekt se týkal zvyšování jazykových kompetencí vyučujících. Učitelé se zúčastnili 
jazykových a metodických kurzů v zahraničí a také stínování v zahraničních školách. Druhý 
projekt se zabýval tématikou „vody“ a účastnili se ho jak žáci, tak učitelé. V tomto projektu 
naši učitelé a žáci navštívili partnerskou školu v Německu – Mnichov a uskutečnilo se 
setkání všech partnerských škol v Náchodě na Academia Mercurii. V Itálii – Rimini se 
konala schůzka koordinátorů. 
 Školní rok byl nabitý různými aktivitami, které vhodně doplňovaly běžnou výuku. I 
přes četné aktivity se nám podařilo splnit ŠVP, veškeré učivo dané pro tento školní rok bylo 
řádně odučeno. 
 
Poděkování                            
Vše, co bylo jmenováno, by se nedosáhlo bez dobrého zázemí učitelů, pracovníků školy, 
rodičů, žáků a všech dalších organizací, se kterými škola spolupracuje - Městský úřad 
Náchod, Branka Náchod, Hospodářská komora, odbor školství Krajského úřadu Hradec 
Králové, odbor životního prostředí KÚ HK, UNESCO, Junior Achievement, spolupracující 
organizace cestovního ruchu a podnikatelé. 
Při příležitosti hodnocení školního roku 2018/2019 bych ráda poděkovala výše zmiňovaným 
za vstřícnost, porozumění, pomoc a spolupráci. 
 
Všem zaměstnancům školy děkuji za spolupráci, přeji hodně osobních i pracovních úspěchů 
a hodně sil pro školní rok 2019/2020. 
 
Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy 
 



 
11. Předpokládaný výhled do budoucna: 
 

 
Ve školním roce 2019/2020 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 6. 11. 2019 
 
 
Vypracoval: Šárka Rudolfová  
 
Schválil: Mgr. Dana Jarolímová  


