4. tisková zpráva
Zpráva o průběhu realizace grantového projektu OP VK „Sfumato – čtenářská
gramotnost žáků základních škol“ - reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0038
V současné době jsme již ve druhé polovině období realizace grantového projektu Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) „Sfumato – čtenářská gramotnost
žáků základních škol“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Do projektu se přihlásilo 207 účastníků (pedagogických
pracovníků) z 57 škol ve Středočeském kraji. Podpořeno bylo celkem 194 účastníků z 53 škol.
Projekt „Sfumato – čtenářská gramotnost žáků základních škol“ podporuje především
vzdělávání pedagogů základních škol Středočeského kraje v nové metodice výuky
prvopočátečního čtení SFUMATO tak, aby její úspěšnou implementací bylo dosaženo zvýšení
úrovně čtenářské gramotnosti žáků základních škol Středočeského kraje. Nositelem této
metody SFUMATO® - SPLÝVAVÉ ČTENÍ® a jejího know-how je společnost ABC Music
v. o. s. reprezentovaná autorkou metody PaedDr. Máriou Navrátilovou.
V říjnu a listopadu roku 2013 se uskutečnila 2. a 3. setkání v rámci klíčové aktivity 02
Rozšířená aplikace metodiky Sfumato a to v 5 místech konání – Lysá nad Labem, Nymburk,
Kutná Hora, Praha (2 skupiny). Obsahem vzdělávání byla teorie a metodika dramatické
výchovy, metodické kroky při výuce dramatické výchovy, atributy správné interpretace textu,
obměněná reprodukce, rozvíjení děje, typizace postav a jejich obohacování o hudební a
pohybové prvky, praktický výcvik u tabule, interpretace a dramatizace textu, etudy na dané
téma, práce se scénáři k písmenům. Součástí vzdělávání byl mentoring dodavatele vzdělávání,
dále pak i monitoring vlastní výuky pedagogů cílové skupiny. Distanční studium cílové
skupiny bylo zaměřeno na studium metodických materiálů – metodika dramatické výchovy,
scénáře, písničky k písmenům. Účastníci obdrželi kromě zmiňovaných metodických materiálů
také další metodické pomůcky, a to maňásky s pohádkovými postavami (v počtu 7 – 13 ks do
jedné školy), které účastníci ohodnotili velmi pozitivně pro využití v praxi.
Realizace aktivity 02 byla zakončena 3. setkáním, na kterém došlo i k ověření dovedností
aplikace metody Sfumato. Osvědčení vzdělávacího programu „Sfumato® (Splývavé čtení®) s
hudebně dramatickým aspektem I.“ získalo celkem 147 pedagogů ze 44 škol (tzn. 147
úspěšně podpořených osob). Úspěšnou realizací aktivit 01 a 02 došlo k naplnění cíle projektu:
komplexní seznámení se základní aplikací metodiky Sfumato (tj. s technikou Splývavého
čtení) s prvky dramatické a hudebně dramatické výchovy.
Součástí aktivity 02 byl také výběr účastníků pro realizaci aktivity 03 na jaře 2014. Na
základě zájmu a úspěšného absolvování aktivit 01 a 02 (tzn. získání osvědčení I.) bylo
vybráno 72 účastníků pro realizaci aktivity 03. Vzhledem k vysokému počtu účastníků bylo
rozhodnuto o konání aktivity ve dvou místech konání – v ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem a
ZŠ Nedvědovo náměstí Praha-Podolí.
V období prosinec 2013 – únor 2014 byl projekt realizován vypracováním monitorovacích
zpráv, vyhodnocením závěrečných dotazníků a zpětných vazeb z aktivit 01 a 02, kontrolou
finanční stránky projektu, naplňováním a kontrolou Smlouvy s dodavatelem služby

vzdělávání, ověřováním propojení čtenářské gramotnosti metodou Sfumato v matematické
gramotnosti, pokračováním monitoringu vlastní výuky pedagogů cílové skupiny apod. Na
březen – duben 2014 jsou naplánována tři vzdělávací setkání v rámci aktivity 03, která budou
zaměřena na výchovu aktivního učitele metody Sfumato (tzn. učitele, který bude nejen umět
aplikovat metodu ve výuce, ale bude také schopen výkladu o metodě pro další učitele).
Do dnešních dní byly za projekt předloženy 3 monitorovací zprávy (jedna z nich
v mimořádném termínu), které byly KÚ Středočeského kraje schváleny. V současné době je
připravována mimořádná 4. monitorovací zpráva za období prosinec 2013 – leden 2014.
Všichni účastníci jsou aktuálně informováni o průběhu realizace projektu prostřednictvím
webových stránek školy - www.zsbhrozneho.cz (sekce Sfumato).
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