
Vzdělávací a didaktický institut ABC MUSIC® v.o.s. 

Věc:    Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb čtení pro všechny děti.
Cílová skupina:      učitelé I. stupně, zájemci z řad odborné i laické veřejnosti. 

Proč se jeví Sfumato jako nejefektivnější metoda výuky čtení v prvním ročníku základních 
i speciálních škol potvrdily vědecké výzkumy z UK, praktické studie realizované v rámci DP 
u žáků v ČR i na Slovensku. Sfumato je prevencí vzniku dyslektických manifestací, prevencí 
vzniku SPU čtení a psaní. V našem školství se metoda uplatňuje již 27 let. 
V oblasti nápravných programů 46 let. 

Přehodnoťme způsob chápání Sfumata jako „jedné z metod“, či doplněk ve vyučování.  
Jedná se o základní technologii, která je považována za nejefektivnější metodu čtení na světě.

Poznámka autorky metodiky Sfumato : 
Metoda Sfumato (implementována v roce 1992 do našeho školství) není novinkou. Podporuje  
veškeré dílčí funkce, jež jsou do procesu čtení zapojeny, čímž se odlišuje od ostatních běžně  
užívaných čtecích technik, které dítěti nezaručují, že dojde k pomyslnému cíli. Dříve kladla  
aplikace metodiky na pedagoga velké nároky. Dnes však již existují učebnice, pracovní sešity,  
písanky, pomocné DVD metodiky k aplikaci, které jsou pro učitele vodítkem, průvodcem  
a pomocníkem.

Více informací:
http://abcmusic.cz/dokumenty/cz/03102019_letak_sfumato.pdf

Veškeré informace o termínech školení 
pro nové zájemce i pro absolventy naleznete pod odkazem: 
http://www.sfumato.cz/seminar-sfumato.html

Účastnický poplatek: 2 500,- Kč /100 € 
Rozsah školení: dvoudenní školení v rozsahu 16 vyučovacích hodin.

Lze hradit z šablon. 

V případě zájmu se můžete přihlásit: 
http://www.abcmusic.cz/pages/cz/2018_seminare_1.php

Pokud máte zájem uskutečnit školení v metodice Sfumato na vaší škole nebo v blízkém okolí, 
kontaktujte paní ředitelku Hanu Dyntarovou.

http://www.abcmusic.cz/pages/cz/2018_seminare_1.php
http://abcmusic.cz/dokumenty/cz/03102019_letak_sfumato.pdf


Vzdělávací a didaktický institut ABC MUSIC® v.o.s. 

Mediální prezentace:
• Reportáž TV Slovácko o Sfumatu v Kyjově 3. a 4. 6. 2016 zde: 

https://youtu.be/ruuRUtAdMS0?t=4m24s              
• Záznam televize NOVA z pořadu Střepiny 16.1. 2011 : http://youtu.be/VSvnp6Vog4k
• interview : názory pedagogů na techniku Splývavého čtení a metodiku  

Sfumato: http://youtu.be/TwhFKabvWSQ

NEOBYČEJNÝ SLABIKÁŘ - Novinka školního roku 2019 - 2020   
Kniha s názvem "Neobyčejný Slabikář" je určena pro výuku prvopočátečního čtení a je 
aplikovatelná na všechny čtecí techniky. Lze ji využít i jako doplňkovou četbu.
 
Proč Neobyčejný?   Slabikář je plný poutavých příběhů z reálného života dětí i dospělých, dále 
příběhů pohádkových, dobrodružných, někdy až detektivních. Texty plné libozvučných slov 
přímo vybízejí k dramatizaci textu či dramatickému čtení. Jednou se školní třída promění v 
chrpové pole a děti v chrpové víly, jindy vás pohltí bouřlivá atmosféra závodů Formule 1 nebo 
se najednou ocitnete na povrchu Měsíce. Knihu zdobí ilustrace čtyř autorů osobitých stylů, 
které podbarvují záměr příběhu a dále jej rozvíjejí. UMOŽŇUJÍ dětem ponořit se do svých 
představ a rozvíjet je dál ve své fantazii.

Mgr. Hana Dyntarová
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