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Naše motto

Všechno má co do činění s geografií.
Everything has to do with geography.

Judy Martz



Navazující semináře z oboru

• Geografie v praxi (3. ročník)
• seminář pro získání rozšiřujících praktických dovedností

• Aktuální dění ve světě (4. ročník)
• seminář zabývající se aktuálními otázkami, které hýbou světem

• Geografický seminář (4. ročník)
• seminář pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky



Soutěže s geografickou tematikou

• Astronomická olympiáda
• Geologická olympiáda
• Zeměpisná olympiáda

• Zemědělství na Vysočině
• Poznej Vysočinu
• S Vysočinou do Evropy

• Eurorebus



Úspěchy v soutěžích

Daniel Vašek
NG World Championship, 
Petrohrad (Rusko 2013)

iGeo Québec (Kanada 2018)

Výhra pobytu ve VB
Petr Lukeš (2013), Markéta 

Gregorová (2015), Marie 
Bruknerová (2016), Michael 

Koudela (2017), Anna Švaňhalová, 
Lucie Voráčková (2018), Anna 

Šotolová (2019)

Výhra expedice po Evropě
1. místo tříd v ČR: 2013, 2017

2. místo škol v ČR: 2017



Naše aktivity mimo učebnu

• řešení geografických témat v rámci mezinárodních projektů
• geografická terénní praxe v Jedovnici
• účast na GIS Day (MU Brno)
• odborné přednášky
• účast v soutěžích
• výuka v terénu
• exkurze

Terénní praxe, Jedovnice 2016



Čím se také občas zabýváme?

Geografická terénní praxe 2019

Měření průtoku potoka StavištěGIS Day MU Brno 2017Projekt „Land Use“ (Lodéve, Fr)

Finále soutěže Our Region 2018Měření zeměpisné šířky



Kde absolventi s geografií naleznou uplatnění?

• pedagogické fakulty
• přírodovědecké fakulty (nejen studium geografie)
• ekonomické a ekonomicko-správní fakulty
• lesnické a zemědělské obory
• vojenská meteorologie a vojenská kartografie



Personální obsazení (zleva)

• Mgr. Václav ČERNÍK (G-IVT-M)

• Mgr. Roman VESELSKÝ (G-Bi)

• Mgr. Lenka FORMANOVÁ* (G-D-Šj)

• Mgr. Jana MAZLOVÁ (G-Tv)

• Mgr. Milena KLETEČKOVÁ* (G-Aj)

• RNDr. Petr FORMAN (G-M)

* Nevyučuje geografii ve školním roce 2020/2021.



Časová dotace (hodin týdně)

Prima Sekunda Tercie Kvarta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

2 2 2 2 2 2 2 -


