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Matematika dle prof. Hejného je metoda výuky matematiky, kterou MŠ a ZŠ Ostopovice 

koncepčně zakomponovala do školního vzdělávací program od roku 2015. Vyučuje se od 

1. do 5. ročníku ZŠ.  

Za padesátiletým zpracováním 

metody stojí profesor Milan Hejný, 

který společně s několika 

spolupracovníky začal upravovat 

poznatky svého otce Víta Hejného. 

Hejného metodu využívá řada škol 

v ČR i rodiče v rámci domácího 

vyučování. Zajímá se o ni řada 

evropských států (Itálie, Řecko, 

Finsko, Švédsko, Polsko), dále  

i Kanada.  

 

Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů: 

1. Budování schémat – dítě ví i to, co jsme ho neučili. 

2. Práce v prostředích – učíme se opakovanou návštěvou. 

3. Prolínání témat – matematické zákonitosti neizolujeme. 

4. Rozvoj osobnosti – podporujeme samostatné uvažování dětí. 

5. Skutečná motivace – když “nevím” a “chci vědět”. 

6. Reálné zkušenosti – stavíme na vlastních zážitcích dítěte. 

7. Radost z matematiky – výrazně pomáhá při další výuce. 

8. Vlastní poznatek – má větší váhu než ten převzatý. 

9. Role učitele – průvodce a moderátor diskusí. 

10. Práce s chybou – předcházíme u dětí zbytečnému strachu. 

11. Přiměřené výzvy – pro každé dítě zvlášť podle úrovně. 

12. Podpora spolupráce – poznatky se rodí díky diskusi. 
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Děti objevují matematiku samy a 
baví je to.  

 

Zasloužená radost z poznávání. 

 

Hodiny baví děti i učitele. 

 

 

 

Více na http://www.h-mat.cz. 
 
 

Očekávané výstupy z předmětu MATEMATIKA v 1. ročníku ZŠ Ostopovice: 
 
Číslo a početní operace: 

- Rozumí číslu v různých sémantických a strukturálních modelech. 
- Má vhled do různých reprezentací malých čísel; porovnává čísla. 
- Orientuje se na číselné ose, sestrojí číselnou osu v oboru přirozených čísel, 

intuitivně zakreslí celé záporné číslo. 
- Používá aditivní tirádu (trojici čísel, z nichž jedno je součtem dalších dvou) také v 

kontextu. 
- Řeší úlohy (i s antisignálem). 
- Tvoří analogické úlohy. 

 
Závislosti, vztahy a práce s daty: 

- Dokáže číst a nastavit celé hodiny, zná strukturu týdne, má představu věku. 
- Eviduje statické i dynamické situace pomocí ikon, slov, šipek i tabulek. 
- Doplní tabulku, použije jí i jako nástroj organizce souboru objektů. 
- Orientuje se ve schématech. 

 
Geometrie v rovině a v prostoru: 

- Vyjádří slovně jednoduchou prostorovou situaci. 
- Vytvoří a přestaví krychlovou stavbu podle plánu a zaznamená těleso v plánu. 
- Má intuitivní představu tvaru čtverce a trojúhelníku také v prostředí sirkových 

obrazců i origami. 
- Vyparketuje daný obdélník. 

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

