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Seminář s mezinárodní účastí Dítě v krizi - „Svět dětí na šachovnici života …“  je součástí dlouholetého 

projektu s názvem Vzdělání je pro všechny děti, zahájeného v roce 1999. Stal se již tradiční součástí 

doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU a v roce 2016 proběhl XVIII. ročník. Ve Zlíně to 

byl XVII. ročník, první proběhl v Praze. Jedná se o 1,5 denní vzdělávací akci, s možností široké 

diskuse za účasti zahraničních a českých odborníků, z oblasti školství, zdravotnictví, justice, 

policie, sociální, preventivní a následné péče.  
 

Ze zpětných dotazníků vyplývá kladná odezva a potřeba dalších takových setkání, kde je možné 

danou problematiku diskutovat nejenom s předními odborníky, ale i s  lidmi z praxe. Vzhledem 

k tomu, že se účast na seminářích pohybuje kolem 130 účastníků, letos bylo 169, včetně lektorů a hostů, 

lze jejich vyjádření považovat za velmi vypovídající. Letošní seminář byl, co do počtu zájemců, zatím 

největší, za celou dobu realizace. Trvalý, dlouholetý zájem o seminář, který je svým obsahem v ČR 

ojedinělý, je důkazem stálého významu dané problematiky a je to vlastně i jeho samotnou 

evaluací. Každý rok má seminář jiný podtitul, podle aktuálních potřeb k řešení. 

 

Seminář je akreditován MŠMT ČR a je určen pedagogickým pracovníkům mateřských, základních         

a středních škol, ředitelům škol, výchovným poradcům, preventistům, pracovníkům zařízení, kteří 

pracují s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, případně dětmi v krizi, sociálním pracovníkům    

a dalším zájemcům.  

 

Hlavním cílem této akce je podporovat multidisciplinární spolupráci v problematice ochrany dítěte 

nejenom na místní úrovni, ale i v celorepublikovém a mezinárodním kontextu.  

 
Tématem letošního semináře byl svět dítěte z pohledu jeho cesty životem, s tím co přináší v jeho 

jednotlivých etapách. Někdy je cesta životem bez problémů, naplněná radostí, štěstím a láskyplnou péčí 

rodičů, jindy je nutné podat dítěti pomocnou ruku a ukázat mu, že jsme tu, abychom mu pomohli, 

nabídli ochranu a možnosti řešení, když je potřeba.  

 

Záměrem bylo se podívat na svět dětí v širším kontextu, kdy život vnímáme jako šachovnici, kde  

jakýkoli pohyb vyvolává a nabízí různé možnosti řešení a další návazný pohyb různými směry. Již 

Jan Ámos Komenský vyjádřil danou myšlenku slovy:„Všichni na jednom jevišti velkého světa 

stojíme, a cokoli se tu koná, všech se týče.“ 

 

Na „šachovnici“ života dětí jsme se podívali z různých aspektů a řešili jsme některá vybraná 

témata: Šachovnice dnešního světa – jak porozumět současnému světu, Férově pro děti – aktuální 

trendy v chudobě, zdravotním stavu, vzdělávacích výsledcích a životní spokojenosti u dětí ve vyspělých 

zemích a specifika České republiky, Chování českých dětí z pohledu rizikových faktorů – 

mezinárodní srovnání, Akční plán zvyšování zdravotní gramotnosti, Dítě na šachovnici vzdělávání – 

vzdělání je pro všechny děti, škola a inkluzivní vzdělávání, výzva, rizika, nutnost, … Systém odbornej 

starostlivosti pre deti v liečebno-výchovných sanatóriách na Slovensku, Dítě v krizi – Je nutná 

pediatrická péče  o děti uprchlíků a žadatelů o azyl?, Společně pro zdraví – Vybrané aktivity 



Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti podpopry zdraví  a primární prevence nemocí, Bezpečnost dětí 

jako výzva, „Jak nás vidí dítě…“, Svět dětí na šachovnici života, Jaké jsou internetové děti a další 

témata související s danou problematikou.  

 

I letos bylo připravené, na první den semináře, Křeslo pro hosta. Pozvání přijala Mgr. Markéta 

Pášmová, umělecká ředitelka ZLÍN FILM FESTIVALU 2016, která poodhalila oponu historií festivalu, 

jak to všechno začalo … - „ FESTIVAL pro děti pod lupou …“. 

 

Druhý den semináře dopoledne byl čas věnován, mimo jiné, ukázkám z filmů Prvňáci, Můj skřítek    

se jmenuje Resmay a z fotografií Děti patří do školy (fotografie kambodžských dětí s jejich příběhy) 

od Mgr. Markéty Nešlehové. 

Odpoledne byla připravená pro účastníky semináře divadelní inscenace #jsi_user, Sál Malá scéna, 

ZUŠ Štefáníkova 2987, Zlín, která řeší problematiku nebezpečí internetu a je připravena ve spolupráci            

se Studiem Ypsilon, Praha a se společností Seznam cz. Dopoledne proběhla ta samá divadelní inscenace         

pro nahlášené školy, jako součást doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU 2016. Přítomno 

bylo přes 100 diváků, z řad žáků základních a studentů středních škol. Po obou představeních proběhla 

beseda s herci a odborníky na dané téma. Hosty byli herec Pavel Nový a zpěvák Ben Cristovao.          

 

Mezi lektory semináře přijali pozvání:  

JUDr. Cyril Svoboda, ředitel Diplomatické akademie, exministr zahraničních věcí ČR, Ing. Pavla 

Gomba, výkonná ředitelka UNICEF Česká republika, MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, ředitelka 

Kanceláře WHO v ČR, Mgr. Marta Miklušáková, vedoucí oddělení speciálního vzdělávání MŠMT 

ČR, Ing. Hana Vokálová, oddělení podpory zdraví a primární prevence MZ ČR, PhDr. Ondřej 

Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora, ČŠI ČR, MUDr. Gabriela Kubátová, 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, zástupce v European Confederation of 

Primary Care Paediatricians, členka EAP - European Academy of Pedaitrics,  MUDr. Michael Vít, 

Ph.D., Státní zdravotní ústav Praha, PhDr. Jan Svoboda, PedF, Ostravská univerzita, Mgr. Markéta 

Nešlehová, režisérka, dokumentaristka, humanitární nezisková organizace We Can, Martin Kožíšek, 

manažer pro internetovou bezpečnost Seznam cz, a.s., mjr. Mgr. Václav Písecký, KŘ Policie hl.m. 

Prahy a další. 

Ze Slovenska přijely PhDr. Eva Tomková,  štatny radca, Ministerstvo školstva vedy,výskumu a športu 

SR, a PhDr. Ľubica Zelizňáková, psychologička, Liečebno-vychovné sanatorium Bratislava. 
 

Seminář připravuje KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o. ve spolupráci se společnostmi                   

a institucemi: FILMFEST s.r.o., MŠMT ČR, MPSV ČR, MZ ČR, Česká školní inspekce ČR, Zlínský 

kraj, Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Zlín, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, 

občanské sdružení PREVALIS a jeho organizační jednotka Společnost pro podporu zdraví 21. století, 

Česká televize, programový okruh pro děti ČT :D, Interhotel Moskva Zlín, Crystalis, s.r.o., VITAR, 

s.r.o., Nadační fond Albert, MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Seznam.cz, a.s., Müller ČR/SR k.s., 

RACIO, s.r.o., J. J. Darboven, s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o., JaKu, s.r.o., květinářství Orchidej Zlín, 

SOŠ obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc, Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 2987, Zlín, 

VEST spol. s.r.o. a Učitelské noviny.  

Dlouholetým partnerem akce je FILMFEST s.r.o., Zlínský kraj, Interhotel MOSKVA Zlín, JaKu, 

s.r.o., Crystalis, s.r.o., VITAR, s.r.o., a květinářství Orchidej Zlín. Hlavním partnerem je letos 

Crystalis, s.r.o..  

 

Seminář je bez účastnického poplatku a nikdo nedostává žádný honorář. Jedná se o velkou 

charitativní akci. O to více si vážím všech, kteří svým přístupem umožňují její konání.   

 

 

Poděkování patří především organizátorům ZLÍN FILM FESTIVALU 2016, za jejich dlouholetou 

ochotu a vstřícnost, kdy seminář Dítě v krizi je součástí doprovodného programu FESTIVALU, 

ale i všem ostatním, lektorům a společnostem, kteří pomáhají s přípravou a realizací dané akce.  

     

 Ráda  poskytnu další podrobnější informace osobně. 

 
organizátorka semináře: 

PaedDr. Lenka Kubrichtová +420  603 257 491 
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení)  s.r.o. 

http://jaku.synology.me/hoto 

http://www.zlinfest.cz/25474-dite-v-krizi-2016    

http://jaku.synology.me/hoto
http://www.zlinfest.cz/25474-dite-v-krizi-2016


 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


