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VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TELEFON HODONÍN 
   07.12.2007 
 
 
Mimořádná celostátní konference s mezinárodní účastí 
 
Vážená paní Mária ! 
 
Byl jsem nesmírně poctěn účastí na konferenci, kterou uspořádala dne 28. listopadu 2007 
ABC Music® v.o.s. ve spolupráci s MŠMT ČR. Téma Efektivní pedagogika prvopočáteční 

gramotnosti se zvoleným motem První škola – první město – první stát bez špatně čtoucích 

žáků bylo pro mě, jako zástupce České školní inspekce, velmi zajímavé. Vaši metodu 
Splývavého čtení®, která je založena na přirozenosti lidské řeči z hlediska psychologického 
a fyziologického, považuji za velmi efektivní způsob k dosahování vzdělávacích cílů v oblasti  
prvopočáteční gramotnosti. Nenašel jsem v ní nic proti ničemu, ba naopak. Řadu let jsem se 
prvopočáteční výukou čtení a psaní sám zabýval a vím, co je neúspěch. Vaše metoda zaručuje 
vysoce individuální přístup ke každému žákovi, odstraňuje rizika dvojitého čtení a čtení, při 
kterém žák neví, co četl. Za přednost této metody já osobně považuji fakt, že učitel provádí trvale 
diagnostiku schopností a prožitku žáků, kteří se „teprve“ začínají učit číst. A to je z hlediska 
podpory a rozvoje čtenářských dovedností, čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků jedna 
z nejpotřebnějších cílených kvalit každého elementaristy hodlajícího naučit každého číst.  
 
Hlavní část konference byla velmi dobře připravena a způsob prezentací byl hodně zajímavý. 
Příspěvky se po obsahové a věcné stránky týkaly probíraného tématu. Konference splnila své 
poslání. 
 
Paní doktorko, přeji Vám, aby se brzy našlo hodně měst a zemí, které metodu Sfumato® nejen 
objeví, ale dokáží ji ve vzdělávání stejně tak efektivně využít, jako to děláte Vy. Hodně úspěchů. 
 
Za účast a možnost  prezentace ČŠI mnohokrát děkuji. S pozdravem   
 

 
 

PaedDr. Petr Zábranský, 
školní inspektor, koordinátor ČŠI v oblasti čtenářské gramotnosti 


