28. května 2019, Interhotel Moskva, Zlín
pod záštitou
Jana Hamáčka, 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra ČR
Dity Charanzové, poslankyně Evropského parlamentu, ambasadorky projektu Safer internet pro ČR
Mgr. Markéty Pášmové, umělecké ředitelky ZLÍN FILM FESTIVALU 2019
Doc. MgA. Petra Kolihy, výkonného ředitele programového okruhu ČT :D, České televize
Konference Bezpečně na netu navazuje na 20 let pořádání seminářů Dítě v krizi. První ročník semináře Dítě v krizi
proběhl v Praze, dalších 19 ročníků již ve Zlíně, jako součást doprovodného programu ZLÍN FILM
FESTIVALU. Letos je to tedy 20 let, co je akce Dítě v krizi, i když v jiné podobě, součástí aktivit doprovodného
programu FESTIVALU.
Po 20ti letech se mění forma této vzdělávací akce, při zachování obsahu ochrany a bezpečí dětí, v letošním roce
se zaměřením na ochranu a bezpečí dětí ve virtuálním světě. Jedná se o jednodenní konferenci s mezinárodní účastí
s možností široké diskuse za účasti zahraničních a českých odborníků, z oblasti policie, školství, zdravotnictví, justice,
sociální, preventivní a následné péče, …
Tématem konference je bezpečí dětí v online světě, zmapování a prodiskutování dané problematiky, nabídnutí
možných cest a řešení, jak napomoci tomu, aby všechny děti měly možnost 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
problémů a situací, 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 pak naše
vzájemná spolupráce. Zrcadlem našeho úsilí je pak spokojené dítě prožívající radostné a šťastné dětství. Již Jan
Ámos Komenský vyjádřil danou myšlenku slovy:„Všichni na jednom jevišti velkého světa stojíme, a cokoli se tu
koná, všech se týče.“
Záměrem je podívat se na dětský svět v širším kontextu, s akcentem na ochranu a bezpečí dětí ve světě stále
se rozvíjejících komunikačních technologií a z toho plynoucích možných rizik a následků a nabídnout
multidisciplinární pohled na danou problematiku.
Cílem je podporovat multidisciplinární spolupráci v problematice ochrany dítěte nejenom na místní úrovni, ale
i v celorepublikovém a mezinárodním kontextu.
V rámci programu konference se uskuteční projekce nového filmu Braňa Holička – MATURANT, s následnou
besedou s tvůrci a herci.
Pro osmnáctiletého Romana závěrečná maturitní zkouška znamená nejprve strach a posléze hořkou prohru, kvůli níž
se cítí být vyřazen ze společnosti. Zůstává doma, izolován od svého okolí a stále více se uzavírá do světa virtuální
komunikace, v níž slova jako pravda a fakta představují jen tekutý pojem. Mimo pozornost jeho rodičů tak probíhá
Romanova zásadní psychická přeměna do stavu, z něhož už nemusí být cesty zpět.

Na konferenci odezní témata:
Nebezpečné jevy spojené s používáním internetu z pohledu Policie ČR - kyberšikana, kyberstalking,
kybergrooming, …, trestněprávní rovina z pohledu obětí i pachatelů, doporučené postupy, kdy se dítě, stane obětí
trestné činnosti, a to zejména z pohledu zachování důkazů, ...,
Cesta do on-line světa - terapeutické rodičovství pod vlastní kůží, pohled na dětství po traumatu očima
dokumentaristky a adoptivní mámy, ukázky audiodokumentů, fotografií, …
„Přípojení“ dětí a mladých lidí ústavních zařízení ČR - aktuální sonda Nadačního fondu Albert (NFA) mapující
danou problematiku, preventivní programy a projekty nabízené NFA, …
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) - lidská chyba, tak lze slovy označit původ
většiny případů úniku, ztráty či zneužití dat na internetu, zejména děti a dospívající jsou doslova terčem nejrůznějších
internetových lovců, lákají z nich fotografie, dokonce osobní schůzku, nabídka možnosti vzdělávání v kybernetické
bezpečnosti za použití techniky, ale i s tužkou a papírem, ….
Dítě na sociální síti - sociální sítě, neodmyslitelná součást života dnešních „kyberdětí“, uvědomují si tito uživatelé,
či jejich rodiče, jak se sociální sítě chovají k datům o dětech a jak je následně využívají?, představení projektu, který
se zabýval specificky tématem profilování uživatelů v rámci sociální sítě Facebook a možných rizik s tím spojených a
jejich chování na sociální síti, dílčí doporučení pro uživatele,…
Nové trendy v oblasti kybernetických útoků cílených na děti - shrnutí nejdůležitějších zjištění nového
celonárodního výzkumu kybernetických hrozeb cílených na dětského uživatele, do kterého se zapojilo přes 24 000
dětských respondentů, ...
Internetem bezpečně - představení projektu, …
Televize ve Vaší škole - představení projektu, praktická mediální výchova, základní mediální dovednosti,
výstupy ze seminářů na školách, příprava televizní zprávy, ...
Mediální vzdělávání - Jeden den na školách - stav výuky mediální výchovy na českých školách, mediální
gramotnost středoškoláků, nabídka materiálů a aktivit vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti
Člověk v tísni (JSNS.CZ), …
Doprovodná akce konference:
27. května 2019 v podvečer - Mládežnický a Odborný panel po projekci filmu
MATURANT, pro přihlášené studenty a odborníky, Interhotel Moskva Zlín
neveřejná akce
Doprovodná akce konference a ZLÍN FILM FESTIVALU 2019
29. května 2019 - projekce filmu MATURANT pro školy, Sál Malá scéna, ZUŠ
Štefánikova 2987, Zlín, od 9:00 h a od11:00 h, vždy s následnou besedou s autory a hosty
Film shlédne kolem 500 dětí.

Konference je bez účastnického poplatku, ubytování a stravování si zajišťují účastníci sami a akreditace v rámci
FESTIVALU není potřeba
Pořadatelem konference je projekt Bezpečně na netu od sdružení CZ.NIC a společnost KALOKAGATHIE (vzdělávací
zařízení) s.r.o., Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 33109/2017 - 1.
Generální partner konference: Zájmové sdružení právnických osob CZ. NIC/Správce domény CZ
Poděkování za spolupráci při přípravách a vlastní realizaci konference patří společnostem a firmám:
FILMFEST s.r.o., CZ.NIC, z.s.p.o., MV ČR, Zlínský kraj, Česká televize, programový okruh pro děti ČT:D,
E-bezpečí, Interhotel Moskva a.s., Zlín, Aqua PRO AKTIV s.r.o., Tescoma s.r.o., VITAR, s.r.o., Nadační fond
Albert, MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., 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., SOŠ obchodu a služeb Olomouc,
Gymnázium a Jazyková škola Zlín.
I letos proběhne daná akce v rámci doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU, kterému děkujeme za
dlouholetou, a vždy skvělou spolupráci.
Za organizátory konference.
PaedDr. Lenka Kubrichtová, jednatelka KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o.
Martin Kožíšek, projektový koordinátor, CZ.NIC, z.s.p.o.

Projekt Bezpečně na netu představí film o sociální izolaci a nástrahách
virtuálního světa
V rámci projektu Bezpečně na netu, jehož garantem je od začátku roku sdružení CZ.NIC, přicházejí jeho realizátoři
se třemi novinkami.
Tou první je film MATURANT, který natočil režisér Braňo Holiček a jehož premiéra bude 28. května 2019
na 59. Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Druhou je potom seriál vznikající ve spolupráci
s Mall.tv. A třetí novinkou je spuštění komunikace na sociálních sítích Facebook a Instagram; k nim později přibude
i YouTube.
Připravovaný snímek má upozornit na vliv dezinformací a kybergroomingu. Příběh filmu vypráví o osmnáctiletém
Romanovi, pro kterého znamená závěrečná maturitní zkouška nejdříve strach a následně hořkou prohru, kvůli níž se
cítí být vyřazen ze společnosti. Zůstává doma, izolovaný od svého okolí, a stále více se uzavírá do světa virtuální
komunikace. Mimo pozornost jeho rodičů tak probíhá Romanova zásadní psychická přeměna do stavu, z něhož už
nemusí být cesty zpět.
„S filmem bychom rádi objeli celou republiku a při debatách s mladými diváky, učiteli ale třeba i rodiči upozornili
na problémy, kterým se snímek věnuje. S filmem MATURANT také současně vzniknou doprovodné metodické
materiály pro pedagogy, které ukážou, jak se snímkem ve výuce pracovat,“ dodává k chystanému filmu Martin
Kožíšek, koordinátor projektu Bezpečně na netu.
Profily na sociálních sítích budou v rámci projektu využívány především ke komunikaci novinek, zajímavostí nebo
k šíření osvěty a prevence v oblasti rizikového chování na Internetu. Facebookový účet bude sloužit především
rodičům, učitelům a odborné veřejnosti. Pro mladší generace bude určený profil na Instagramu, zde se zájemci
mohou těšit na odlehčenější témata, včetně obrázků, krátkých spotů nebo videí z akcí. Na YouTube potom budou
postupně umísťována všechna videa a spoty, které v rámci projektu Bezpečně na netu vzniknou.
Projekt Bezpečně na netu se věnuje aktivitám, které jsou zaměřené na zlepšení on-line bezpečnosti dětí v České
republice a prevenci v této oblasti. Je podpořen Evropskou komisí prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy
a navazuje na projekt Safer Internet, jenž skončil v prosinci loňského roku.

