5. 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 v závěrečném 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. Termín ukončení projektu je 30. 6. 2014.
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 březnu a dubnu 2014 projekt pokračoval třemi vzdělávacími setkáními v rámci aktivity 03
zaměřenými 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 klíčové aktivity 03 projektu se přihlásilo 72 účastníků (úspěšně podpořených osob z
klíčové aktivity 01 a 02) z 33 škol ve Středočeském kraji.
1. až 3. setkání v rámci klíčové aktivity 03 se konala ve dvou místech konání – ZŠ
B. Hrozného Lysá nad Labem a ZŠ Nedvědovo náměstí Praha-Podolí. Seminářů se zúčastnilo
celkem 53 účastníků z 23 škol. Obsahem vzdělávání pedagogů bylo především zopakování
teorie metodiky Sfumato, praktický výcvik u tabule ve výuce metodou Sfumato, dramatizace
pohádkových příběhů, příprava pro vytvoření prezentace metody Sfumato a vlastní tvorba
prezentace, vycházející z praktických potřeb účastníků na základě dosavadní zkušenosti
s dotazy k výuce metodou Sfumato.
Distanční studium bylo zaměřeno na další studium metodických materiálů – metodika
dramatické výchovy, scénáře, písničky k písmenům, prezentace metody Sfumato.
Na 1. setkání aktivity 03 obdrželi účastníci metodické pomůcky, a to maňásky s dalšími
pohádkovými postavami (v počtu 3 – 4 ks pro každého účastníka), které hodnotili velmi
pozitivně pro jejich využití ve výuce počátečního čtení metodou Sfumato.
Realizace aktivity 03 byla zakončena 3. setkáním, v jehož průběhu předvedli pedagogové
získané dovednosti v prezentaci metodiky Sfumato.
Osvědčení vzdělávacího programu „Sfumato® (Splývavé čtení®) s hudebně dramatickým
aspektem II.“ získalo celkem 52 pedagogů z 23 škol (tzn. 52 úspěšně podpořených osob).
Úspěšnou realizací aktivity 03 došlo k naplnění cíle projektu: kvalitní prezentace metody
Sfumato a aktivní působení na pedagogy.
Do dnešních dní byly za projekt předloženy 4 monitorovací zprávy (dvě z nich
v mimořádném termínu), které byly KÚ Středočeského kraje schváleny. V současné době je
připravována 5. monitorovací zpráva za období únor – duben 2014.

V období květen - červen 2014 bude projekt realizován vypracováním závěrečné
monitorovací zprávy, vyhodnocením závěrečných dotazníků aktivity 03, vyhodnocením
projektu jako celku, vyhodnocením ověřování propojení čtenářské gramotnosti metodou
Sfumato (= čtení s porozuměním) v matematické gramotnosti, kontrolou finanční stránky
projektu a uzavřením financování projektu, naplňováním a kontrolou Smlouvy s dodavatelem
služby vzdělávání apod.
Projekt „Sfumato – čtenářská gramotnost žáků základních škol“ bude 4. 6. 2014 prezentován
na semináři OP VK v rámci akce MŠMT „Road tour - Středočeský kraj“ a zkušenosti s
propojením čtenářské gramotnosti metodou Sfumato v matematické gramotnosti (výuka
metodou profesora M. Hejného) budou předávány ředitelům ZŠ na Valné hromadě Asociace
ředitelů základních škol ČR (15. – 16. 5. 2014).
Všichni účastníci projektu a zájemci o projekt jsou aktuálně informováni o průběhu realizace
projektu prostřednictvím webových stránek školy - www.zsbhrozneho.cz (sekce Sfumato).
Za realizační tým PaedDr. Irena Jarešová, manažer projektu

