
Členové:

J. Bělohlávková, M. Jahodová, Z. Morávková, R. Paláček, P. Schreiberová, 
J. Volná, P. Volný

- založen 2016 jako třetí GeoGebra institut v ČR a první na Moravě 

- hlavní cíle: školení a podpora učitelů v dalším vzdělávání, tvorba a 
sdílení učebních materiálů, informování o možnostech využití 
programu ve výuce matematiky

- hlavní aktivity: organizace workshopů pro žáky ZŠ a SŠ,  pořádání kurzů 
pro učitele (také certifikovaných MŠMT v programu DVPP), propagace
VŠB-TUO na akcích pořádaných v rámci Zlepši si techniku, účast na 
konferencích, příprava GeoGebra pomůcek pro výuku nejen 
matematiky, zapojení do místních akčních plánů



Výjezdy/Hrátky s GeoGebrou
• délka: 45 minut – 3 hodiny 

• místo konání: VŠB-TUO, příp. na dané škole

• termín a obsah: po domluvě, na základě požadavků

• nejčastěji se věnujeme základnímu seznámení s programem, využití GG ve 
výuce funkcí, planimetrie a stereometrie, materiály/účet na geogebra.org

• bylo i několik tematických workshopů – co je to číslo pí?, Pythagorova věta 
hravě, programujeme s GG, využití GG při online výuce, …  

• kontakt na webu Zlepši si techniku a ggi.vsb.cz

• 2016-2022 

- 17 workshopů pro žáky základních škol (ZŠ Ludgeřovice, ZŠ Porubská, ZŠ 
Březinova)

- 20 workshopů pro žáky středních škol (Gymnázium Josefa Kainara Hlučín, 
Wichterlovo gymnázium, Prigo, SpŠEI, Gymnázium Olgy Havlové) 

- 9 kurzů pro učitele  

https://www.zlepsisitechniku.vsb.cz/
http://ggi.vsb.cz/










Ohlasy





Junior univerzita
• kroužek Hry s GeoGebrou

délka: 6 opakování, 1x za 14 dní, 60 minut

místo konání: VŠB-TUO

• https://www.zlepsisitechniku.vsb.cz/junior-univerzita/

• 2021/2022 – pilotní ročník 

- proběhly 3 kroužky pro celkem 19 žáků ve věku 9-17, z toho 16 
prospělo

- kroužky jsou rozděleny podle věku pro mladší žáky od 9 do 13 let a pro 
starší od 14 do 19 let

- zaměření na kreativitu a představivost, u starších i složitější úkoly jako 
využití funkcí, posloupností a základů programování

- hodně oblíbené jsou úlohy v 3D a využití animací

https://www.zlepsisitechniku.vsb.cz/junior-univerzita/




Akreditované kurzy + spolupráce
• akreditované kurzy v rámci DVPP - nyní nabízíme 4 kurzy v délce 4-6 hodin 

• GeoGebra ve výuce I; GeoGebra ve výuce II; GeoGebra ve výuce planimetrie, 
stereometrie, funkcí a při řešení rovnic; GeoGebra ve výuce: export a publikace 
materiálů, skriptování a tvorba pokročilých materiálů

• zatím proběhlo 6 kurzů pro celkem 54 učitelů, 2 kurzy připravujeme na 
září/prosinec

• GeoGebra v rámci semináře MODAM  - od 2016 proběhlo 6 kurzů

• IKAP Olomouc - natáčení ukázkové výukové hodiny (záznam ze vzorové výuky, 
předvedení několika způsobů využití GG v hodinách matematiky na ZŠ, SŠ, práce 
s hotovými pomůckami, samostatná práce žáků na počítači nebo na tabletu) +
proběhly 4 semináře pro učitele

• MAP Hlučínsko - metodický den pro učitele matematiky

http://ggi.vsb.cz/index.php/nabizime/pro-ucitele/44-dvpp



