
 

 
Dítě v krizi 

„Společně pro radostné dětství …“ 
XX. celorepublikový seminář  

Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 21323/2017-2-884 
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 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 

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

 

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 

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 Tomáše 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, 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, PEKÁRNA KRÁL s.r.o., AGLO Trading, s.r.o., 

V_R_electrics, SOŠ obchodu a služeb, Olomouc, Gymnázium a Jazyková škola Zlín a Učitelské noviny. 

Dlouholetými partnery jsou: 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 jsou letos:  

                                                                                              
   
                                                                                    

P R O G R A M 
úterý 29. 5. 2018  

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

 Pěvecký sbor Gymnázia a Jazykové školy Zlín, sbormistr Ing. Karel Dvořáček    

 Čestmír Vančura, prezident ZLÍN FILM FESTIVALU 2018  

 Mgr. Markéta Pášmová, umělecká ředitelka ZLÍN FILM FESTIVALU 2018  

 Jarmila Záhorová, výkonná ředitelka ZLÍN FILM FESTIVALU 2018 

 Michaela Blahová, členka Rady Zlínského kraje pro oblast soc. záležitostí, nezisk. sektoru a rodinné politiky 

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

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

 Mgr. Hana Podešvová, zástupkyně ředitelky inspektorátu v Ústí nad Labem, ČŠI ČR   

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

 Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka Národního intitutu pro další vzdělávání 

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

 

  

 



 Společně pro radostné dětství … I  

 

13:20 h „Zrcadlo radostného dětství …“ - co to zmanemá radostné a šťastné dětství, jak to zařídit, …  

 PhDr. Jana Procházková, klinická psycholožka, psychoterapeutka,UK Praha 

 

13:40 h Mladé hlasy ČR - unikátní studie Dětského fondu OSN - UNICEF, mapující názory českých dětí 

 a mladistvých na téma štěstí, rodina, škola, volný čas, hodnoty, společnost a očekávání do budoucnosti, …    

  Ing. Pavla Gomba, výkonná ředitelka, UNICEF Česká republika  

  

14:10 h Ochrana dětí podle současného práva - Je právní systém nastaven efektivně a umí si poradit se všemi 

situacemi, které dětem jejich rodiče do života přinášejí?, slabiny systému, … 

 Mgr. Petra Dušková, státní zástupkyně, Okresní státní zastupitelství Kroměříž 

 

14:40 h Kvalita výchovně-vzdělávacích činností v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy -  

 nástin silných a slabých stránek systému institucionální výchovy v ČR, nabídka doporučení, …  

 Mgr. Hana Podešvová, zástupkyně ředitelky inspektorátu v Ústí nad Labem, ČŠI ČR    

 

15:10 h  Národný projekt podpory a ochrany detí pred násilím na Slovensku - prvé skúsenosti s realizáciou 

projektu v okrese Rožňava 

 PhDr. Eva Tomková, koordinátor ochrany detí pred násilím, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava 

     

15:40 h FILM - NA HORY, z produkce filmů Seznam se bezpečně, režie - Braňo Holiček 

Film o tom, co dětem může způsobit obyčejné brouzdání po internetu. A rodičům změnit život …  

Předpremiéra  

 

Křeslo pro hosty - beseda k filmu 

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

Lukáš Veřtát, dětský herec 

 
16:45 h  Sdělení z pléna, diskuse  

 

17:00 h Ukončení prvního dne jednání   

    

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

 

středa 30. 5. 2018 

 Společně pro radostné dětství … II  
   

  8:20 h Zdraví našich dětí  

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

a vnějšího ovzduší na zdraví dětí a možná preventivní opatření, ... 

MUDr. Helena Kazmarová, CSc., RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., MUDr. Michael Vít, Ph.D., SZÚ Praha  

Speleoterapie - využívání příznivého vlivu mikroklimatu podzemního prostředí na dětský organismus, … 

               MUDr. Vladimír Svozil, SANATORIUM EDEL s.r.o., Zlaté Hory  

 

  9:00 h 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, …   

Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D., Katedra veřejné správy, Fakulta bezpečnostního managementu, 

Policejní akademie ČR v Praze 

 

  9:30 h Dítě v situaci ohrožení - funkční a dysfunkční rodina, kompetence rodičů, spory o děti, falešná obvinění, 

reaktivita dětí, co s tím,  …  -  pohled psychologa, státního zástupce a policie  

 #SayNo! - celoevropská kampaň proti zneužívání dětí online, projekce filmu EUROPOLU s komentářem 

 PhDr. Jana Procházková, klinická psycholožka, psychoterapeutka, UK Praha 

 Mgr. Petra Dušková, státní zástupkyně, Okresní státní zastupitelství Kroměříž  

 pplk. Mgr. Martina Petrovičová, Policejní prezidium ČR, úřad služby kriminální policie a vyšetřování,  

                          odbor obecné kriminality, linie mládeže  

  

 

 



11:40 h OPEN GATE - osmileté gymnázium pro sociálně potřebné děti se studijními předpoklady, … 

 PhDr. Hana Halfarová, ředitelka projektu Open Gate, Nadace The Kellner Family Foundation 

 

12:10 h Sdělení z pléna, diskuse 

 

12:30 h Ukončení dopoledního jednání 

 

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

 

odpoledne Společně pro radostné dětství … III 
       

14:00 h Schopnost „být tady a teď“ - sonda do všímavosti, pochopit jak vidí svět dítě, které nekalkuluje 

dopředu, …   

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

 

15:00 h „Bezpečná škola“ - proč, výzvy, příležitost, možná opatření, …   

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

 

15:20 h Praktická mediální výchova ČT - Umí se děti orientovat v médiích, ověřovat informace a vyjadřovat 

vlastní názory? A vědí učitelé, jak je to naučit?, …  

 Petr Kopecký, dramaturg, Zprávičky, ČT :D 

 

15:35 h „Emoce do školy patří" a "Mluv se mnou" - programy poradenství dětem a rodinám, pomoc 

 při  řešení problému, … 

 Mgr. et  Bc. Klára Vožechová, vedoucí Centra primární prevence, Prevalis, z. s. 

Mgr. Linda Růžičková, vedoucí sekce indikované primární prevence, Prevalis, z. s. 

  

16:15 h  Terapeutické rodičovství pod vlastní kůží - pohled na dětství po traumatu očima dokumentaristky, 

adoptivní mámy a žadatelky usilující o náhradní rodinnou péči pro uprchlické dítě …, ukázky z filmu 

Můj skřítek se jmenuje Resmay, ukázky audiodokumentů, fotografií, … 

 Mgr. Markéta Nešlehová, režisérka, dokumentaristka, humanitární organizace We Can 

 

16:45 h Závěrečná diskuse k semináři Dítě v krizi 

 

17:00 h Ukončení semináře, předání osvědčení 

 

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 2018 

 

FILMOVÉ  PŘEDSTAVENÍ  PRO  ŠKOLY 
z produkce filmů Seznam se bezpečně 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Film o tom, co dětem může způsobit obyčejné brouzdání po internetu. 

A rodičům změnit život… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
30. května 2018, 9:00 h a 10:30 h, Multikino Golden Apple Cinema, sál č. 2, nám. Míru 174, Zlín 

 

Dvě představení, určená devátým ročníků, základních škol a středním školám, vždy s následnou besedou. 
Neveřejná akce, pouze pro přihlášené školy. 

 

Pozvaní hosté: 

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

Lukáš Veřtát, dětský herec 
 


