
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka, které se konalo dne 27. března 2019 v Kavárně „U dvou 

přátel“ v Čáslavi od 14:30 do 16:30 hod. 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Setkání vedla PhDr. Zuzana Bláhová z MAP Čáslavsko.  Seminář „ Hejného matematika“ připravila 

Mgr. Daniela Vodová, ředitelka a pedagožka ze ZŠ Hůrka se svou kolegyní Mgr. Renatou Peldovou, 

vyučující matematiky.  

Každý účastník krátce pohovořil o své zkušenost s Hejného matematikou. Ke zvážení vzešla myšlenka 

o přípravě budoucích pedagogů na střední pedagogické škole, kteří by se mohli během svého studia 

s metodou Hejného seznamovat. 

 Pedagogové měli objasnit, co si představují pod pojmem konstruktivismus. Paní ředitelka popsala 

svou zkušenost jako žákyně s výukou matematiky, setkání s panem profesorem Milanem Hejným. 

Pohovořila o dvanácti principech Hejného matematiky, o důležitosti získávání znalostí na základě 

vlastní zkušenosti, o možnosti žáků zažít úspěch. Přítomným pedagogům popsala systém vyučování 

na ZŠ Hůrka, objasnila, jak vypadají plány učiva žáků, jak je důležitá komunikace s rodiči. Zodpověděla 

dotazy přítomných pedagogů, objasnila přístup k chybě žáka v systému konstruktivismu. 

Pedagogové si prohlédli učebnice matematiky pro výuku metodou Hejného nakladatelství Fraus, 

příručku pro rodiče i nové učebnice matematiky vydané společností H-mat.  

Prvním prostředím, kterým přítomné provedla paní učitelka Peldová, byly krychlové stavby.  Lektorka 

dala pedagogům příležitost prožít si práci v tomto prostředí v pozici žáků prostřednictvím hry Sova. 

Pedagogové pracovali s grafickým zápisem staveb z ptačí perspektivy, vyzkoušeli si překlápění staveb. 

Druhým prostředím byla Zvířátka dědy Lesoně. Pedagogové pokračovali stále v rolích žáků a měli 

odvodit číselné hodnoty grafických symbolů zvířátek a ve skupinové práci uspořádat kartičky se 

záznamy do rovnocenných dvojic. 

Lektorky předaly informaci o možnosti stáhnout si materiály pro základní a mateřské školy na 

stránkách www.h-mat.cz Ke stažení zdarma je zde příručka pro předmatematickou výchovu.  

Pedagogové sdíleli s kolegy své zkušenosti z výuky i zkušenosti se získáváním a výrobou pomůcek pro 

výuku matematiky. 

 

http://www.h-mat.cz/
http://www.h-mat.cz/


   

   

Zapsala: PhDr. Zuzana Bláhová 

Zápis ověřil: Mgr. Norbert Kobela 

 

 

 

 

 

 


