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Seminář s mezinárodní účastí Dítě v krizi - „Společně pro radostné dětství …“  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 letošním roce proběh jubilejní XX. ročník. Ve Zlíně se konal seminář po devatenácté, 

první ročník semináře proběhl v Praze. Organizátoři ZLÍN FILM FESTIVALU se na mě tehdy obrátili, zda by bylo 

možné danou problematiku přenést do Zlína do doprovodného programu FESTIVALU, a tak vznikla neuvěřitelně 

dlouhá tradice. Při pořádání prvního ročníku semináře ve Zlíně mě vůbec nenapadlo, že by se akce mohla konat 

dalších devatenáct let, navíc se stále narůstajícím počtem zájemců o danou problematiku. 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 velmi kladná odezva, což mě opravdu velice těší. Považuji to za ocenění 

mé dlouholeté práce v dané oblasti, kterou je stále třeba diskutovat nejenom s předními odborníky, ale i s  lidmi 

z praxe. Vzhledem k tomu, že se účast na seminářích dlouhodobě pohybuje kolem 150 účastníků, letos je 

v prezenčních listinách 181 podpisů, včetně lektorů a hostů, lze jejich vyjádření považovat za velmi vypovídající. 

Letošní jubilejní XX. ročník semináře byl zaplněn účastníky velmi rychle a z kapacitních důvodů jsem nemohla ani 

všechny zájemce na seminář přijmout. 

 

Trvalý, dlouholetý a sále se navyšující 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, 

který je odrazem obsahu jednotlivých vystoupení, která na semináři odezní. 

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 je zamyslet se, zmapovat, prodiskutovat a nabídnout cesty a možná řešení, jak 

napomoci tomu, aby všechny děti měly možnost, případně dostaly šanci prožít radostné dětství. Někdy je to 

cesta bez problémů, naplněná láskyplnou péčí rodičů, pohodou, laskavostí, klidem, radostí a štěstím, jindy je nutné 

podat dítěti pomocnou ruku a ukázat mu, že jsme tu, abychom mu pomohli, nabídli ochranu a možnosti řešení, když je 

to potřeba. Zde bezesporu hrajeme svoji roli my všichni - rodiče, učitelé, sociální pracovníci, psychologové, lékaři, 

policisté, novináři, … a především naše ochota, vstřícnost a zejména naše vzájemná aktivní spolupráce. 

Zrcadlem našeho úsilí je pak spokojené dítě prožívající radostné a šťastné dětství. 

Záměrem bylo podívat se na dětský svět v širším kontextu, kdy život a svět vnímáme komplexně,                         

v souvislostech, kde vše souvisí se vším, jedno naše rozhodnutí ovlivní další a 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.“ 

 

„Společně pro radostné dětství …“ - na danou problematiku jsme se podívali 

z různých aspektů, pohledů a řešili jsme některá vybraná témata: Zrcadlo radostného 

dětství - co to znamená radostné a šťastné dětství, jak to zařídit …, Mladé hlasy ČR - 



unikátní studie Dětského fondu OSN, mapující názory českých dětí a mladistvých na téma štěstí, rodina, škola, volný 

čas, hodnoty, společnost a očekávání do budoucnosti …, Ochrana dětí podle současného práva - je právní systém 

nastaven efektivně a umí si poradit se všemi situacemi, které dětem jejich rodiče do života přinášejí?..., Kvalita 

výchovně - vzdělávacích činností v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy - nástin silných a 

slabých stránek systému institucionální výchovy v ČR, nabídka doporučení …, Zdraví našich dětí: Kvalita 

vnitřního a vnějšího ovzduší a zdraví dětí - výsledky studií vlivu znečištěného vnitřního a vnějšího ovzduší na 

zdraví dětí a možnosti preventivních opatření …, Speleoterapie - využívání příznivého vlivu mikroklimatu 

podzemního prostředí na dětský organismus…, Právní bezpečí dítěte při poskytování zdravotní péče - nejlepší 

zájem dítěte, bezpečí a právní bezpečí při péči o děti, smysl a účel právní úpravy postavení nezletilého pacienta …,  

Dítě v situaci ohrožení - funkční a dysfunkční rodina, kompetence rodičů, spory o děti, falešná obvinění, reaktivita 

dětí …, co s tím, pohled psychologa, policie a státního zástupce, #SayNo! - celoevropská kampaň proti zneužívání 

dětí online, projekce filmu EUROPOLU s komentářem, OPEN GATE - osmileté gymnázium pro sociálně 

potřebné děti se studijními předpoklady…, Schopnost být tady a teď - sonda do všímavosti, pochopit jak vidí svět 

dítě, které nekalkuluje dopředu …, „Bezpečná škola“ - proč, výzvy, příležitosti, možná opatření …, Praktická 

mediální výchova ČT - Umí se děti orientovat v médiích, ověřovat informace a vyjadřovat vlastní názory? A vědí 

učitelé, jak je to naučit?, …, „Emoce do školy patří“ a Mluv se mnou“ - programy poradenství dětem a rodinám, 

pomoc při řešení problému ..., Toto téma uzavřelo program XX. ročníku semináře Dítě v krizi. 

 

Kolegyně ze Slovenska přijela představit Národný projekt podpory a ochrany detí před násilím na Slovensku a 

podělit se o první zkušenosti s jeho realizací v okrese Rožňava. Zástupci Slovenska jsou pravidelnými hosty semináře, 

a vždy se aktivně zapojují do jeho programu. Je zde tedy každoročně možnost diskutovat  a  porovnávat ochranu dětí u 

nás a u nich.  

Velice mě těší a vážím si toho, že se první den semináře odpoledne uskutečnila 

předpremiéra filmu NA HORY, z produkce filmů Seznam se bezpečně. Film je o tom, co 

dětem může způsobit obyčejné brouzdání po internetu. A rodičům změnit život…  

Bezprostředně na projekci filmu navázalo i letos Křeslo pro hosta, kam přijali pozvání: Martin 

Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost, Seznam.cz, a.s. a Lukáš Veřtát, představitel 

hlavní dětské role v daném snímku. Doprovodila ho jeho maminka, jejíž pohled doplnil, z pozice 

rodiče, pohled na danou problematiku.  Beseda k filmu uzavřela program prvního dne semináře. 

Film se setkal s velkou odezvou, řeší totiž velmi palčivé téma dnešní doby a ukazuje na co je 

potřeba dávat velký pozor z hlediska ochrany dětí v oblasti stále se rozvíjejících a měnících se 

komunikačních technologií. 

 

Film NA HORY měl premiéru v rámci ZLÍN FILM FESTIVALU 2018 v úterý 29. května, po koncertu Bena 

Cristovaa, který se konal pod záštitou semináře Dítě v krizi. 

 

Ve středu 30. května 2018 dopoledne proběhla projekce filmu NA HORY pro žáky devátých ročníků základních škol 

a studenty středních škol v Multikině Golden Apple Cinema, sál č. 2 Zlín, která byla připravená ve spolupráci se 

společností Seznam cz, a.s.. Uskutečnila se dvě po sobě jdoucí filmová představení, vždy s následnou besedou s 

odborníky a pozvanými hosty, mezi nimiž byl i představitel hlavní dětské role – Lukáš Veřtát. Jeho povídání doplnil 

po odborné stránce Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost, Seznam.cz, a.s., Projekce byla 

doprovodnou součástí semináře Dítě v krizi a součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU 2018. Akce 

nebyla neveřejná, byla určená jen přihlášeným školám a zhlédlo ji kolem 220 dětí. O tuto preventivní aktivitu, 

která řeší naléhavé problémy současnosti, byl velký zájem, po oslovení škol byly obě projekce s časovou dotací 1,5 

hodiny, zaplněny velmi rychle. Z důvodu kapacity sálu nebylo možné nabídnout danou akci školám plošně. 

 

Je zřejmé, že problematika „nebezpečí“ komunikačních technologií je opravdu velmi aktuální a je potřeba ji s dětmi a 

studenty v širším kontextu otevřeně řešit na všech platformách a především interaktivním způsobem, tak, aby se ke 

správným informacím, jak chránit sebe sama v online světě, dostalo co nejvíce dětí a mladistvých. Film NA HORY, za 

který velmi děkuji, k tomu zcela jistě přispívá. Z celé akce byla připravená reportáž do Zpráviček na ČT :D, 

odvysílaná 30. května 2018, kde se k filmu vyjadřovali i samotní diváci.  

Film NA HORY je od 1. června 2018 i veřejně dostupný na adrese: http://www.seznamsebezpecně.cz. Přestože je film 

určen dětem staršího školního věku a mladistvým, doporučuji ho ke shlédnutí i rodičům, pedagogům a všem dalším, 

kteří pracují s dětmi. Těší mě,  že se společnost Seznam cz., a.s., v rámci projektu Seznam se bezpečně, věnuje 

preventivním aktivitám dlouhodobě a bylo možné, v průběhu letošního semináře Dítě v krizi, představit veřejnosti i 

školám nový film z jejich produkce. Jsem ráda, že mohu „být“ u těchto aktivit, především proto, že se jedná vždy o 

komplexní uchopení daného tématu - promítnutí filmu, následná diskuse s diváky doplněná odborně správnými 

informacemi a příprava materiálů pro pedagogy. Interaktivní přístup je z pohledu ochrany dětí zcela zásadní.  

 

Letošní seminář se zaměřil svým obsahem i na problematiku zneužívání dětí v mezinárodním kontextu. Na druhý den 

semináře dopoledne byly připravené workshopy s tématikou: Dítě v situaci ohrožení, jejichž součástí bylo i 

seznámení s celoevropskou kampaní EUROPOLU proti zneužívání dětí online a promítnutí filmu #SayNo! 

(ŘEKNI NE), Film byl doplněn komentářem psycholožky, zástupkyně Policejního prezídia ČR a státní zástupkyní, 

což bylo účastníky semináře kladně hodnoceno. Evropský policejní úřad EUROPOL spustil kampaň, která varuje  

http://www.seznamsebezpecně.cz/


před znepokojivým rychlým nárůstem počtu případů sexuálního nátlaku a vydírání dětí v online prostředí a upozorňuje 

zejména na nebezpečnost online komunikace téměř před rokem, 17. června 2017. Vzhledem k naléhavosti tématu je 

však potřeba o něm stále hovořit a prezentovat ho s akcentem na aktuální situaci v dané oblasti.  

Odborný komentář k filmu i samotný film je k dispozici na webu Policejního prezídia ČR - 

http://www.policie.cz/clanek/sayno-celoevropska-kampan-proti-internetovemu-sexualnimu-natlaku-a-vydirani-deti-

rekni-ne.aspx. Je to jedna z dalších možností, jak pomoci dětem se v online světě bezpečně pohybovat. 

 

Seminář připravila společnost 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, Nadace The Kellner Family Foundation, 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., 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, V_R_electrics, AGLO Trading, s.r.o., PEKÁRNA 

KRÁL s.r.o., SOŠ obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc, Gymnázium a Jazyková škola Zlín, náměstí T. G. 

Masaryka 2734, Zlín 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., Seznam.cz, a.s. a květinářství Orchidej Zlín. 

Hlavními partnery byly letos společnosti: Seznam.cz, a.s. a Nadace The Kellner Family Foundation. 

                                                                                              

Seminář byl, jako pokaždé, bez účastnického poplatku a nikdo z organizátorů ani lektorů nedostal opět žádný 

honorář. Jedná se o velkou charitativní akci. O to více si vážím všech, kteří svojí ochotou a vstřícným 

přístupem umožňují její konání.  

 

Poděkování patří především organizátorům ZLÍN FILM FESTIVALU, za jejich dlouholetou podporu, ochotu a 

vstřícnost, kdy seminář Dítě v krizi je součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU, ale i všem 

ostatním, lektorům, institucím, společnostem a přátelům, kteří mi pomáhají s realizací dané akce. Velké 

poděkování patří i mé rodině a speciálně manželovi, který mi pomáhá a podporuje mě v  mé činnosti od roku 

1996, kdy jsme spolu založili společnost KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o.. Manžel se věnuje 

technické správě budov a to, že mi pomáhá s realizací seminářů je vlastně nadstavbou k jeho vlastní práci. 

 

V úvodu semináře vystoupil Pěvecký sbor Gymnázia a Jazykové školy Zlín, pod vedením pana sbormistra  Ing. 

Karla Dvořáčka, který navodil zdařile zvoleným repertoárem příjemnou atmosféru v sále a zpříjemnil tak 

všem přítomným začátek odpoledne.    

 

Seminář zahájil, pan Čestmír Vančura, prezident ZLÍN FILM FESTIVALU a patron letošního jubilejního XX. 

ročníku semináře, umělecká ředitelka ZLÍN FILM FESTIVALU, Mgr. Markéta Pášmová, výkonná ředitelka 

ZLÍN FILM FESTIVALU, Jarmila Záhorová, členka Rady Zlínského kraje pro oblast sociálních záležitostí, 

neziskového sektoru a rodinné politiky, Michaela Blahová, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Prof. Ing. 

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

zástupkyně ředitelky inspektorátu ČŠI ČR v  Ústí n. Labem, Mgr. Hana Podešvová, výkonný ředitel 

programového okruhu ČT :D, Doc. MgA. Petr Koliha, ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání 

(NIDV), Mgr. Helena Plitzová, vedoucí krajského pracoviště NIDV Zlín, Ing. Ladislava Hašková a PaedDr. 

Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku, PS Parlamentu ČR. 

 

Velmi si vážím a je pro mě ctí, že již podruhé, převzala záštitu nad seminářem také manželka prezidenta České 

republiky, paní Ivana Zemanová. Je tím umocněna důležitost a naléhavost oblasti, které se věnuji již 20 let.      

 

I přesto, že je o seminář Dítě v krizi stále velký zájem a rok od roku se počet 

účastníků zvyšuje, což mě jako organizátorku velmi těší, rozhodla jsem se po 20ti 

letech daný seminář v této podobě ukončit. Odezva po tomto mém oznámení byla, 

aby vše dál pokračovalo. I já budu ráda, když „Dítě v krizi“ v příštím roce bude dál 

součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU, ale v jaké podobě, o 

tom již nyní přemýšlím. Přiznávám, že se již rýsuje nový formát daného projektu.  

Informace budou s předstihem zveřejněny na: www.zlinfest.cz. 

 

Ještě jednou moc děkuji a velmi si vážím všech, kteří mi s ochotou a vstřícností 

pomáhali po neuvěřitelně dlouhou dobu 20ti let s přípravou a vlastní realizací 

semináře Dítě v krizi.  

Krásné léto. 
PaedDr. Lenka Kubrichtová  

KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení)  s.r.o. 
Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 33109/2017 - 1 

https://www.zlinfest.cz/25558-dite-v-krizi-2018 

http://www.policie.cz/clanek/sayno-celoevropska-kampan-proti-internetovemu-sexualnimu-natlaku-a-vydirani-deti-rekni-ne.aspx
http://www.policie.cz/clanek/sayno-celoevropska-kampan-proti-internetovemu-sexualnimu-natlaku-a-vydirani-deti-rekni-ne.aspx
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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 2018 

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

58. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU 2018  a Mezinárodního dne dětí 

29. - 30. května 2018, Zlín, Interhotel Moskva, zahájení ve 12:30h 

 

Patronem semináře  -  Čestmír Vančura, prezident ZLÍN FILM FESTIVALU 2018. 
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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  

Hlavními partnery byly letos: 

                                                                                              

                                                                                      

     

Informace o semináři a fotodokumentace:  

http://www.zlinfest.cz/25558-dite-v-krizi-2018,    http://jaku.synology.me/photo 

http://www.zlinfest.cz/25558-dite-v-krizi-2018
http://jaku.synology.me/photo

