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Sfumato a  jeho autorku  paní  doktorku Márii  Navrá lovou  jsem
poznala v roce 2005 a bez váhání jsem oběma řekla ANO. Proto od
roku 2006 trávím čas ve třídě s dětmi 1. a 2. ročníku na málotřídní
škole v Horním Dvořiš  a prostřednictvím Sfumata je učím číst a
psát. Od roku 2011 působím v týmu autorky také jako lektorka a
ráda  zasvěcuji  další  učitele  do  metodiky,  jejíž  efek vita  byla  již
potvrzena výzkumem. Co vnímám na Sfumatu jako podstatné? Je
to zážitková metoda, která není postavena na domácím drilu, což
je  výhrou  nejen  pro  dě ,  ale  i  pro  rodiče.  Metodika  sice  klade
vysoké  nároky  na  učitele,  neboť  dodržet  důsledně  všechny
podmínky  metodických  kroků,  které  vedou  k bezchybnému
plynulému čtení  (a psaní)  s porozuměním,  není  jednoduché,  ale
stojí to rozhodně za to.

Vzdělání:

2008-2009 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 
NIDV České Budějovice

2003-2008 Učitelství pro 1. stupeň 
ZŠ Pedagogická fakulta – Univerzita Karlova Praha 
kombinované magisterské studium

1999-2001 Rostlinolékařství 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
specializační distanční studium

1987-1992 Molekulární biologie a gene ka 
Přírodovědecká fakulta -  Univerzita Karlova Praha                     
prezenční magisterské studium

Praxe:

09/2008 – doposud Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště 
ředitelka školy

09/2004-08/2008 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště 
učitelka 1. Stupně ZŠ

09/1999-07/2002 Státní rostlinolékařská správa, pracoviště Horní Dvořiště 
fytokaranténní inspektorka

10/1992-04/1993 Základní škola T. G. M. Horní Dvořiště 
učitelka 2. stupně ZŠ



Další profesní zkušenos
Metodika Sfumato® (Splývavé čtení®)
Spolupráce na tvorbě výukových materiálů metodiky Sfumato (od 2012)
Lektorka metodiky Sfumato pro ABC Music v.o.s. (od 2011)
Aplikantka metodiky Sfumato na 1. stupni ZŠ (od 2006)

Projekty MAP na území ORP Kaplice
Členka pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnos  a k rozvoji potenciálu každého žáka – projekt
MAP II (od 2018)

Členka pracovní skupiny pro zajištění dostupnos , stabilizace, rozvoje a zkvalitnění základního vzdělávání
– projekt MAP (2016-2017)


