6. tisková zpráva
Zpráva o ukončení realizace grantového projektu OP VK „Sfumato – čtenářská
gramotnost žáků základních škol“ - reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0038
Ke 30. 6. 2014 byla ukončena realizace grantového projektu Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) „Sfumato – čtenářská gramotnost žáků
základních škol“, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Projekt byl úspěšně realizován v období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2014 a jeho realizací
došlo k naplnění cílů následovně:
 „Implementace komplexního systému výuky pracovníků škol a školských zařízení a
systematické rozšíření nové, dosud běžně a plošně nepoužívané, metodiky výuky
prvopočátečního čtení Sfumato (tzv. Splývavé čtení) v různých podmínkách vzdělávání s
různými přístupy pedagoga; výsledkem úspěšné implementace bude zvýšení čtenářské
gramotnosti žáků ZŠ Středočeského kraje.“ – splněno zapojením cílové skupiny do
vzdělávání v rámci všech tří klíčových aktivit KA1, KA2, KA3 (vždy po třech
setkáních v různých městech Středočeského kraje) a využitím metody Sfumato v praxi
pedagogů při výuce prvopočátečního čtení,
 „Projekt je zaměřen na aktivitu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků
škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy - se zacílením na vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení zaměřené na metodiku výuky směřující k rozvoji
klíčových žákovských kompetencí, či tvorbu a realizaci vzdělávacích programů určených k
rozvoji klíčových kompetencí učitelů.“ – splněno obsahem vzdělávání v rámci KA
projektu se zaměřením na cílovou skupinu pedagogů základních škol,
 „K dosažení cílů bude vyškoleno a podpořeno celkem 100 pedagogů ze ZŠ i speciálních
škol (jedná se o 100 jedinečných osob zapojených do aktivity 1 a 2 a část z těchto osob zapojených do aktivity 3).“ – splněno, podpořeno celkem 194 pedagogů,
 „Metodickou podporu a certifikaci vzdělávacího kurzu ponese dodavatel ABC Music
v. o. s. Jedná se o "vynálezce" metody a v ČR je jediným subjektem, který vlastní knowhow k dané problematice. Spolupráce s touto organizací představuje garanci úspěchu
projektu.“ – splněno, byla uzavřena Smlouva o poskytování služeb s ABC Music v. o.
s., hlavním školitelem vzdělávání cílové skupiny byla PaedDr. Mária Navrátilová
(jednatelka ABC Music v. o. s., autorka metody),
 „Cílem je naučit metodu Sfumato aplikovat při výuce na žácích min. 75 pedagogů ze 100
zapojených (aktivita 1 a 2).“ – splněno, úspěšně podpořeno 147 osob s osvědčením
„Sfumato® (Splývavé čtení®) s hudebně dramatickým aspektem I.“ (za úspěšné absolvování vzdělávání v KA 1 a KA 2),
 „Cílem je mimo vzdělání pedagogů, kteří budou metodu Sfumato aplikovat na žácích (aktivita 1 a 2), také vytvořit síť lektorů (aktivita 3), kteří metodu Sfumato budou učit další
pedagogy (tzn. v tomto případě nepůjde o to aplikovat metodu na žácích škol, ale o to naučit se lektorovat tuto metodu na dalších pedagozích). Celkem je cílem vytvořit síť min. 10



lektorů. Lektorská síť vznikne na základě výběru 15 pedagogů z aktivity 1 a 2.“ – splněno,
úspěšně podpořeno 52 osob s osvědčením „Sfumato® (Splývavé čtení®) s hudebně
dramatickým aspektem II.“ (za úspěšné absolvování vzdělávání v KA3 = výchova aktivního učitele),
Cílem není jen základní představení metody, ale také zaměření výuky na dramatickou a
hudebně dramatickou výchovu, což přispěje k hlubšímu porozumění a pochopení textu u
žáků, kteří mají problémy se čtením, psaním a vyjadřováním. – splněno, vytvoření
inovovaných produktů – Metodika Sfumato zaměřená na dramatickou a hudebně
dramatickou výuku, Scénáře k písmenům, Písničky k písmenům.

Projekt byl pro cílovou skupinu přínosný - dokladem toho byly velmi pozitivní zpětné vazby
účastníků vzdělávání na metodu Sfumato, výsledky hodnocení účastníků v
závěrečných hodnotících dotaznících, zájem o metodu Sfumato a množství dotazů k metodě
Sfumato a jejího použití v praxi, návštěvy otevřených hodin s výukou čtení metodou Sfumato
na naší základní škole.
Věříme, že využití metody Sfumato (Splývavé čtení, čtení s porozuměním) ve výuce
prvopočátečního čtení přispěje ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti žáků základních škol a
návazně tak i dalších gramotností – zejména matematické (pozitivní dopady propojení
čtenářské gramotnosti v matematické gramotnosti byly v rámci projektu taktéž ověřeny).
Za realizační tým PaedDr. Irena Jarešová, manažer projektu

