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Seminář s mezinárodní účastí Dítě v krizi - „Dětský svět v souvislostech …“ 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 2017 proběh XIX. ročník. Ve Zlíně to byl
XVIII. 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 vyplynula i letos 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 je v prezenčních
listinách 157 podpisů, včetně lektorů a hostů, lze jejich vyjádření považovat za velmi vypovídající.
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 bylo podívat se na svět dítěte v souvislostech, které si mnohdy ani
neuvědomujeme a přitom třeba jen jedno naše rozhodnutí může ovlivnit celou cestu dítěte životem.
Někdy je tato cesta 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 podívat se na dětský svět v širším kontextu, kdy život a svět vnímáme komplexně,
v souvislostech, kde vše souvisí se vším, jedna reakce ovlivní další, vyvolává a nabízí různé
možnosti řešení a další návazné reakce. Již Jan Ámos Komenský vyjádřil danou myšlenku slovy:
„Všichni na jednom jevišti velkého světa stojíme, a cokoli se tu koná, všech se týče.“
Na „souvislosti“ v životě dětí jsme se podívali z různých aspektů a řešili jsme některá vybraná
témata: Systém péče o ohrožené děti v ČR - výzvy a příležitosti, Děti a zdraví - demografický vývoj
ve statistických údajích, zdravotní stav českých dětí, Prevence a řešení rizikových jevů ve školách současnost a perspektivy, Individuální výchovný program - smlouvy s rodiči, Nevhodný obsah
vkládaný dětmi na internet - jaký obsah vkládají děti na internet, jak služby cenzurují nevhodné
příspěvky, výsledky realizovaného pokusu, „Sami vzácní, spolu silní“ - mezioborová spolupráce
v souvislosti se vzácnými onemocněními, Rizikové chování v dospívání - celosvětové změny ve vývoji
mládeže v posledních desetiletích, vztah rizikového chování ke zdraví, Prevence otrav dětí a dorostu -

bezpečný domov pro děti, toxikologické informační středisko, „Jak motivovat nemotivované“ motivace pro studium nemotivovaného žáka, mladého člověka pro reálný život a ne virtuální svět,
„tabletová“ generace,„Mějme dítě“ - kampaň, která má přesvědčit mladé páry, aby neodkládaly početí
prvního dítěte, Náhradní mateřství ve vnitrostátním právu - trestně právní aspekty, etický a
psychosociální pohled, názory veřejnosti, Sociálně právní problematika baby boxů - ochrana práv
odloženého dítěte, právo na jméno a zachování totožnosti, důvody odložení dítěte, Detekce ohroženého
dítěte - příčiny a situace vedoucí k ohrožení dítěte, odraz v jeho chování, kazuistiky.
Kolegyně ze Slovenska připravily téma Príspevok psychologie v prevenci násilného extrémistu „Prečo“ sa mladí ľudia stotožňujú s extrémistickými názormi, sú členmi rôznych extrémistických
uskupení. I letos bylo připravené, na první den semináře, Křeslo pro hosta. Pozvání přijal David
Vigner, filmový režisér a realizátor preventivních projektů, který hovořil na téma Filmové preventivní
projekty - Moderní edukativní pomůcky, které významně přispívají k prevenci rizikového chování a
sociálně patologických jevů ve školách. Představil své filmy: Mezi stěnami, Sami, Mezi nimi a další a
pozval účastníky semináře na promítání filmu JAKUB s následnoiu besedou.
Druhý den semináře odpoledne se promítal film JAKUB, jehož režie se ujal právě David Vigner, ….
Filmový příběh zobrazuje intimní pohled do rodiny patnáctiletého Jakuba, která je poznamenána
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? ...
Po promítnutí následovala beseda s odborníky, kteří se dané problematice věnují – klinická
psycholožka, zástupkyně Oddělení sociálně právní ochrany, Odbor sociálních věcí KÚ Zlínského kraje,
metodička pro mládež KŘ policie Zlín, zástupce vedoucího Obvodního oddělení policie Otrokovice,
ředitelka Centra poradenství pro rodinu a partnerské vztahy, o.p.
Na středu 31. května 2017 dopoledne, byla připravená pro školy divadelní inscenace #jsi_user, Sál
Malá scéna, ZUŠ Štefáníkova 2987, Zlín, která řeší problematiku nebezpečí internetu a je realizována ve
spolupráci se Studiem Ypsilon, Praha a se společností Seznam cz, a.s.. Proběhla dvě po sobě následující
představení, vždy s následnou besedou s odborníky a pozvanými hosty, mezi nimiž byl i pan Martin
Dejdar, Pavel Nový a manažer pro internetovou bezpečnost Seznam. cz. a.s. pan Martin Kožíšek.
Inscenace byla součástí semináře Dítě v krizi a doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU
2017. V minulém roce byla divadelní inscenace samotnými žáky, velmi kladně hodnocena, proto se
uskutečnila i letos. Byla určená jen předem přihlášeným školám a letos ji zhlédlo více než 510 dětí.
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 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.
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 byla letos společnost
Seznam. cz, a.s.
Seminář je bez účastnického poplatku a nikdo nedostává žádný honorář. Jedná se o velkou
charitativní akci. O to více si vážím všech, kteří svým vstřícným přístupem umožňují její konání.
Letos je v prezenčních listinách 157 podpisů, spolu s lektory a histy semináře. Další zájemce jsem
nemohla již z kapacitních důvodů přijmout.
Seminář zahájil, pan Čestmír Vančura - prezident ZLÍN FILM FESTIVALU, umělecká ředitelka
ZLÍN FILM FESTIVALU - Mgr. Markéta Pášmová, člen Rady Zlínského kraje pro oblast
školství - Mgr. Petr Gazdík, rektor Univerzity Tomáše bati ve Zlíně - Prof. Ing., Petr Sáha, CSc.,
děkanka Fakulty humanitních studií UTB - Doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., předsedkyně
Vládního výboru pro práva dítěte – Mgr. Klára Šimášková, Leurenčíková, ministerský rada
Oddělení základního vzdělávání MŠMT ČR - PaedDr. Miroslava Salavcová, náměstek Ústředního
školního inspektora – PhDr. Ondřej Andrys, MA a výkonný ředitel programového okruhu ČT :D

- Doc. MgA. Petra Koliha, Druhý den seminář přišla pozdravit účastníky semináře PaedDr. Alena
Gajdůšková, poradkyně předsedy vlády ČR.
Poděkování patří především organizátorům ZLÍN FILM FESTIVALU, za jejich dlouholetou
podporu, ochotu a vstřícnost, kdy seminář Dítě v krizi je součástí doprovodného programu
FESTIVALU, ale i všem ostatním, lektorům a společnostem, kteří pomáhají s realizací dané akce.
Velmi si vážím a je pro mě ctí, že letos převzala záštitu nad seminářem také manželka prezidenta
České republiky, paní Ivana Zemanová. Je tím umocněna důležitost a naléhavost oblasti, které se
věnuji již 19 let.
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/25558-dite-v-krizi-2017
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Dlouholetými partnery semináře jsou společnosti:
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 společnost Seznam.cz, a.s.

