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Na úvod...
Vážení čtenáři,
do rukou se vám dostává první výroční zpráva zapsaného spolku Zachraň Zeměpis, která je příležitostí
k ohlédnutí se za tím, kam jsme se v minulém roce posunuli. Jsme organizací, která se věnuje podpoře
učitelů a studentů učitelství. Web zachranzemepis.cz by měl být oporou pro pedagogy, aby sebe sami
a následně i kolegy utvrdili o nenahraditelném přínosu zeměpisu. Charta geografického vzdělávání vidí
v dnešní době hlavní přínos zeměpisu v ekologické výchově a výchově k mezinárodnímu porozumění,
přátelství a solidaritě mezi národy, k humanismu, k angažovanosti při řešení domácích i světových
problémů a ke schopnosti odpovědně rozhodovat ve prospěch člověka i přírody. K těmto tématům
najdete na našich stránkách výukové materiály, které lze využít ve výuce.

Za Zachraň Zeměpis, z.s.
Martin Jelínek, Jan Otáhal

Co se nám v roce 2021 podařilo
Jedná se o první výroční zprávu spolku Zachraň Zeměpis, přičemž tento rok byl pro nás velmi náročný. Po prvotním
nadšení a velké chuti do práce bylo těžké udržet nasazení a kvalitu naší práce. Primární pro nás zůstal web, který
sdružuje nápady na zajímavé aktivity do výuky, tipy na literaturu pro učitele, tipy na zajímavá videa do výuky atd. Web již
obsahuje více než 100 článků a za rok 2021 jej navštívilo více než 100 000 uživatelů. Toto považujeme za obrovský úspěch
a jsme na něj náležitě hrdí.
Krom webu, jsme pracovali na tvorbě podcastu Zachraň Zeměpis, který má aktuálně 7. dílů a je dostupný na YouTube,
Spotify a Apple music. Našimi hosty byli akademikové z českých univerzit, inspirativní učitelé i šéfredaktor časopisu
Geografické rozhledy Miroslav Šifta.
Dále jsme se zaměřovali na YouTube kanál Zachraň Zeměpis, který obsahuje videa do výuky i návodná videa pro učitele.
Tento kanál zaznamenal za rok 2021 více než 30 000 zhlédnutí.

Finance
Jak jistě víte, spolek Zachraň Zeměpis není součástí žádného projektu a vzniká na dobrovolnické bázi.
Provoz webu a veškeré další aktivity, které spolek Zachraň Zeměpis realizuje, jsou dotovány pouze tvůrci
a dobrovolnými dárci. Mockrát děkujeme všem podporovatelům, kteří přispěli na provoz webu.
Příjmy za rok 2021
Dary: 3891,Dar od ČGS za pomoc s realizací ZO: 14 000,Celkem: 17 891,Výdaje za rok 2021
Provozní výdaje: 0,Mzdy: 0,Celkem: 0,Zůstatek na účtu: 17 891,Rozhodli jsme se všechny provozní výdaje v tomto roce uhradit z prostředků zakladatelů, aby to bylo
jistou zárukou, že to s projektem myslíme vážně. Krom toho se v tomto roce všichni spolupracovníci a
tvůrci zřekli nároku na mzdu. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří darovali jakoukoliv částku na provoz
našeho spolku, protože je samozřejmé, že dlouhodobě nelze bez financí spolek provozovat. Extra
poděkování patří ČGS za velký dar viz. rozpis příjmů. Dále patří poděkování doc. Petru Knechtovi a
katedře geografie z PED MUNI, která nám pomohla financovat nákup nálepek na propagaci spolku.

Poděkování za spolupráci a propagaci
Rádi bychom poděkovali za spolupráci na realizaci našich aktivit. Velké díky patří Petru Bártovi a
Dominice Zečevičové za redakční činnost. Dále Michaele Jandové za pomoc s PR. Další poděkování patří
České geografické společnosti za jejich podporu a spolupráci. Děkujeme Jakubu Jelenovi za spolupráci
se Zeměpisnou Olympiádou. Děkujeme také časopisu Geografické rozhledy a jeho šéfredaktorovi
Miroslavu Šiftovi za jeho podporu a spolupráci s časopisem. Velké poděkování patří i všem tvůrcům
článků pro web, jejichž jména naleznete zda - https://zachranzemepis.cz/podekovani-za-spolupraci/.
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