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Dementi včerejšího stanoviska Asociace nestátních organizací k filmu V SÍTI: ZA ŠKOLOU 

 

Stanovisko ředitele Asociace nestátních organizací, Matěje Hollana 

 

Praha, 27. února – Ředitel Asociace nestátních organizací, Matěj Hollan se tímto dementi omlouvá tvůrcům 

dokumentů V síti a V síti: Za školou za včerejší prohlášení jedné naší sekce, která bez schválení orgány 

Asociace vydala prohlášení odsuzující tento film. Několik členů Asociace se proti tomuto jednání naší 

sekce hned vymezilo. 

 

„Jak jsem zjistil a co považuji za největší problém, členové sekce dokument neviděli (!), stejně jako neviděli 

metodiku určenou pro pedagogy, nový web určený pro rodiče a pedagogy a neseznámili se ani s navazujícími 

preventivními aktivitami a činnostmi projektu.“ 

 

Po zjištění faktů se autorům dokumentu omlouváme, omlouváme se všem školám a pedagogům, které jsme 

bez znalosti věci vystrašili, omlouváme se MŠMT, které jsme uvedli v omyl, a naopak vyjadřuji po seznámení 

se s detaily projektu přesvědčení, že edukační film spolu se setem doprovodných materiálů a programů je 

zpracován s odbornou péčí a může této dosud velmi skryté a podceňované problematice pomoci k jejímu 

řešení. 

 

„Vzniklá situace mě velmi mrzí, tvůrcům jsem se již omluvil, věřím, že původní vyjádření, které bylo 

vytvořeno, aniž by jeho autoři viděli inkriminovaný film, nestačilo způsobit škody. Přeji filmu co nejvyšší 

návštěvnost a věřím, že na základě něho se budou všichni více věnovat e-bezpečnosti. Film V SÍTI: ZA 

ŠKOLOU je otevřením tématiky a je příkladnou činností, jak umělecký žánr angažovaného dokumentu může 

přispět k řešení palčivých společenských témat.“ 

 

Pro více informací odkazuji na web e-bezpečí.cz, kde je přehledně vysvětleno, jak film V síti: Za školou 

komunikuje téma - promyšleně, citlivě a věřím, že i účinně: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/tiskove-

zpravy/1799-prohlaseni-ke-stanovisku-asociaci-nestatnich-organizaci-spolecne-s-osprch-k-filmu-v-siti-za-

skolou. 

 

Právě spuštěné stránky filmu: www.vsitifilm.cz  

 

Matěj Hollan 

Ředitel Asociace nestátních organizací 

774956148 
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