
 

 
Dítě v krizi 

„Dětský svět v souvislostech …“ 
XIX. celorepublikový seminář  

Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 7491/2015-1-285 
pod záštitou 

Ivany Zemanové, manželky prezidenta České republiky 

Ministra zdravotnictví ČR 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

Mgr. Tomáše Zatloukala, ústředního školního inspektora, ČŠI ČR 

Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady Zlínského kraje pro oblast školství 

Prof. Ing. Petra Sáhy, CSc., rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

Mgr. Markéty Pášmové, umělecké ředitelky ZLÍN FILM FESTIVALU 2017 

Doc. MgA. Petra Kolihy, výkonného ředitele programového okruhu ČT :D, České televize 
při příležitosti 

57. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU 2017 a Mezinárodního dne dětí 

29. - 30. května 2017, Zlín, Interhotel Moskva 

 
Organizační zajištění:  

PaedDr. Lenka Kubrichtová,  jednatelka KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o., Praha 

Ing. Ladislava Hašková, vedoucí krajského pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání, Zlín 

Spolupráce: 

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

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

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

televize, programový okruh pro děti ČT :D, David Vigner - filmový režisér a realizátor preventivních 

projektů, Prevalis, z. s., sekce podpory pohybu, zdraví a realizace výchovy ke zdraví (SPPZ), Interhotel 

Moskva a.s., Zlín, Tescoma s.r.o., Crystalis, s.r.o., LAPP KABEL s.r.o., VITAR, s.r.o., Nadační fond Albert, 

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Seznam. cz, a.s., OLMA, a.s., RACIO, s.r.o., VEST spol. 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, Park Atrium s.r.o. 

Praha a Učitelské noviny.  

Dlouholetí partneři akce: FILMFEST s.r.o., Zlínský kraj, Interhotel MOSKVA a.s., Zlín, JaKu, s.r.o., 

Crystalis, s.r.o., VITAR, s.r.o., a květinářství Orchidej Zlín. Hlavní letošní partner:  Seznam. cz, a.s.  

   

                                                                                               

P R O G R A M 
pondělí 29. 5. 2017  

12:30 h  Zahájení semináře - PaedDr. Lenka Kubrichtová, Ing. Ladislava Hašková 

  „ZOBÁČEK“, dětský folklórní soubor při MŠ tř. Svobody 835, Zlín - Malenovice  

 

Čestmír Vančura, prezident ZLÍN FILM FESTIVALU 2017  

Mgr. Markéta Pášmová, umělecká ředitelka ZLÍN FILM FESTIVALU 2017  

Mgr. Petr Gazdík, člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství   

Prof.  Ing. Petr Sáha, CSc., rektor Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně  

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, předsedkyně Vládního výboru pro práva dítěte  

PaedDr. Miroslava Salavcová, ministerský rada, Oddělení základního vzdělávání, MŠMT ČR 

 PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora, ČŠI ČR   

 Doc. MgA. Petr Koliha, výkonný ředitel programového okruhu ČT :D, Česká televize   

Mgr. Helena Plitzová, ředitelka Národního intitutu pro další vzdělávání 

PaedDr. Alena Gajdůšková, poradkyně předsedy vlády ČR 

  

 

 



 Dětský svět v souvislostech … I  

 

13:10 h Systém péče o ohrožené děti v ČR - Výzvy a příležitosti, … 

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, předsedkyně Vládního výboru pro práva dítěte,  

poradkyně ministryně práce a sociálních věcí a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR  

  

13:40 h Děti a zdraví - Demografický vývoj ve statistických údajích, zdravotní stav českých dětí, …  

 Mgr. Hana Davidová, Oddělení podpory zdraví a primární prevence, MZ ČR 

 

14:10 h Prevence a řešení rizikových jevů ve školách - Současnost a perspektivy, … 

 PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora, ČŠI ČR         

  

14:40 h Individuální výchovný program - Smlouvy s rodiči, … 

PaedDr. Miroslava Salavcová, ministerský rada, Oddělení základního vzdělávání, MŠMT ČR 

  

15:10 h  Príspevok psychológie v prevencii násilného extrémizmu - „Prečo“ sa mladí ľudia stotožňujú 

s extrémistickými názormi, sú členmi rôznych extrémistických uskupení, … 

PhDr. Eva Smiková, Ph.D., psychologička, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

dieťaťa, Bratislava, SR 

 PhDr. Eva Tomková, štátny radca, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR   

   

15:40 h Nevhodný obsah vkládaný dětmi na internet - Jaký obsah vkládají děti na internet, jak služby 

cenzurují nevhodné příspěvky, výsledky realizovaného pokusu, ... 

  Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost, Seznam.cz, a.s.  

 

16:10 h Křeslo pro hosta 

Filmové preventivní projekty -  Moderní edukativní pomůcky, které významně přispívají            

k prevenci rizikového chování a sociálně patologických jevů ve školách 

  David Vigner, filmový režisér a realizátor preventivních projektů  

 

16:40 h  Sdělení z pléna, diskuse  

 

17:00 h Ukončení prvního dne jednání      
    

         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------                                                                                                

úterý  30. 5. 2017 

 Dětský svět v souvislostech … II   

   

  8:20 h "Sami vzácní spolu silní"   

Role primárního pediatra při odhalování vzácných onemocnění - Primární péče o dítě v ČR, 

systém preventivní péče, mezioborová spolupráce v souvislosti se vzácnými onemocněními, …  

MUDr. Gabriela Kubátová, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR - Zahraniční komise, 

zástupce v ECPCP (European Confederation of Primary Care Paediatricians) a v EAP (European 

Academy of Pedaitrics) 

 Česká asociace pro vzácná onemocnění - Kdo jsme a jak pomáháme, …  
 Bc. Anna Arellanesová, předsedkyně Rady ČAVO z.s. (Česká asociace pro vzácná onemocnění)  

 

  9:00 h Rizikové chování v dospívání - Celosvětové změny ve vývoji mládeže v posledních desetiletích, 

vztah rizikového chování ke zdraví, účinky návykových látek, … 
 MUDr. Pavel Kabíček, CSc., primář Pediatrické kliniky 1. LF UK a IPVZ, Thomayerova 

nemocnice, Praha 4 - Krč 

 

  9:30 h Prevence otrav dětí a dorostu - Bezpečný domov pro děti, … 

  Mgr. Karolina Mrázová, Ph.D., Toxikologické informační středisko (TIS), Klinika pracovního 

lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha    
 

10:00 h „Jak motivovat nemotivované“ - Motivace pro studium nemotivovaného žáka, mladého člověka 

pro reálný život a ne virtuální svět,  „tabletová“ generace, …  

 PhDr. Jan Svoboda, Katedra pedagogické a školní psychologie, PedF Ostravská univerzita  

 

 

 



11:00 h „Mějme dítě“ - Kampaň, která má přesvědčit mladé páry, aby neodkládaly početí prvního dítěte 

 MUDr. David Rumpík, ředitel Kliniky reprodukční medicíny a  gynekologie Zlín, předseda Sekce 

asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti J. E. Purkyně 

Jan Machalka, Martin Galda, Jakub Holšán, Lukáš Kapinus, Michal Krhut, Štěpán Orság, studenti 

Ústavu market. komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Eliška Holšánová, FHS UK Praha  

 

11:30 h Náhradní mateřství ve vnitrostátním právu - Trestně právní aspekty, etický a psychosociální 

pohled, názory veřejnosti, … 

 JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové 

 

12:00 h Sociálně právní problematika baby boxů - Ochrana práv odloženého dítěte, právo na jméno      

a zachování totožnosti, biologická identita, důvody odložení díte, … 

 JUDr. Olga Sovová, Ph.D., statutární zástupkyně ředitelky, zástupkyně pro zahraniční styky, vědu, 

výzkum a rozvoj, Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové     

 

12:30 h Sdělení z pléna, diskuse 

 

12:45 h  Ukončení dopoledního jednání 

 

odpoledne  Dětský svět v souvislostech … III 
       

14:00 h Detekce ohroženého dítěte - Příčiny a situace vedoucí k ohrožení dítěte, odraz v jeho chování, 

vývoj, formy a podoby ohrožení dítěte, kazuistiky, … 

             Mgr. Monika Fojtáchová, lektorka Národního institutu pro další vzdělávání  

  

14:30 h FILM  JAKUB, režie - David Vigner 

 ... Filmový příběh zobrazuje intimní pohled do rodiny 

patnáctiletého Jakuba, který je poznamenán direktivním řízením 

jeho nevlastního otce. Otcův násilný přístup postupně přeroste      

v psychické i fyzické týrání. Dojde tak k vnitřnímu rozpadu rodiny. 

Kam až situace musí zajít, aby si toho všimlo i okolí? ... 

 

  Beseda k filmu za účasti pozvaných hostů 

David Vigner, režisér 

PhDr. Jana Procházková  

klinická psycholožka, psychoterapeutka, HTF UK, Praha 

Mgr. Jarmila Hasoňová 

ředitelka Centra poradenství pro rod. a partner. vztahy, p.o.   

 kpt. Mgr. Jaroslava Daičová 

 metodička pro mládež Krajského ředitelství policie Zlín 

 Mgr. Simona Čubáková 

vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany, Odbor sociálních věcí KÚ Zlínského kraje 

 npor. Mgr. Robert Přivřel, zástupce vedoucího Obvodního oddělení policie Otrokovice 

 

16:30 h  Závěrečná diskuse k semináři Dítě v krizi   

 

17:00 h  Ukončení semináře, předání certifikátů 

   Změna programu vyhrazena v souvislosti s novými aktuálními informacemi. 

Příjemný pobyt a po ukončení semináře klidnou cestu domů, přejí 

 PaedDr. Lenka Kubrichtová a Ing. Jaroslav Kubricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                               

     

 

 



 

 

Doprovodná akce semináře Dítě v krizi  

 

a součást doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU 2017 

 
 
 

DIVADELNÍ INSCENACE pro školy 

#jsi_user    
 

Studio Ypsilon, Spálená 16, 110 00 Praha 1  

režisér - Braňo Holiček 

herci -  Petr Vršek, Daniel Šváb, Petr Hojer, Mikuláš Čížek, Mariana Čížková j. h.  

 

 

 

středa 31. května 2017 

 

Sál Malá scéna, Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 2987, Zlín 
 

9:00 h a 11:00, dvě představení, vždy s následnou besedou    

 

 

 

… Duševně nemocný člověk, neschopný běžného života mezi lidmi, kterému internet nahrazoval sociální 

kontakt, kamarády, hospody, parties, výlety, rodinu, školu, zaměstnání. A nakonec se nejspíš nepřímo stal i 

jeho záhubou. Příběh Michala Kolesy je zpráva z nejhlubších hlubin Sítě. Je v něm vše… i my …  

 

 

 

Beseda k divadelní inscenaci za přítomnosti odborníků a hostů  

Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost, Seznam.cz, a.s.  

mjr. Mgr. Václav Písecký, KŘ Policie hl. m. Prahy 

Pavel Nový, herec Studia Ypsilon 

a další hosté 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 


