
#AFILMTEENSFEST
pro školy
mezinárodní online festival filmové tvorby dětí a mládeže do 21 let

TÉMATA FILMŮ:
Rodina a vztahy, Šikana a násilí, Láska, Příroda 
a změny klimatu, Diskriminace a rasismus, 
Národnostní menšiny, Kybersvět…

TÉMATA TALK SHOWS:
„Duševní zdraví dětí a mládeže v době soc. sítí 
a šikana na internetu“

„Co je distribuce filmů a proč distribuovat vydařený 
film nejmladších tvůrců od 6 do 20 let“

TÉMATA WORKSHOPŮ: 
„Jak začít“ (o tom, že každý může natočit svůj 
malý film): pro 1./2. stupeň ZŠ

„Profesionálem na Instagramu, TikToku a 
YouTube“: pro 8. - 9. roč. ZŠ + úvodní ročníky SŠ

„Fakenews a rozlišování informací“: pro 2. stupeň 
ZŠ + SŠ

Workshop v angličtině: téma bude oznámeno 

PRO: děti a mládež ve věku 6 - 20 let (různé věkové kategorie)
KDY: 4. 11. - 5. 12. 2021
WWW.AFILMTEENSFEST.COM

VELICE SE TĚŠÍME NA SPOLUPRÁCI S VAŠÍ ŠKOLOU!

HLEDÁME AKTIVNÍ PARTNERSKÉ ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY 
Z CELÉ ČR (viz další strana)



KOHO HLEDÁME?

DIVÁKY
– Online projekcí 30 - 35timin. bloků filmů ve školách (i doma); 
– Školních 90 min. projekcí filmů v kinech (půjde-li);
– Streamovaných workshopů v době vyučování, rozhovorů s tvůrci a talk shows  

(vše možno přehrát ze záznamu).

Na základě Vašeho projeveného zájmu Vás budeme kontaktovat počátkem listopadu s přesným programem, 
který má edukativní charakter. Symbolické poplatky za neomezený počet zhlédnutí pro neomezený počet 
žáků/studentů bude možno zaplatit za 1 (150 Kč), 10 (500 Kč) nebo všech 25 filmových bloků (850 Kč), 50 % 
půjde na realizaci filmových workshopů pro dětské domovy. Projekce v kinech: 80 Kč/1 osoba. Ostatní akce 
zcela zdarma.

TVŮRCE
Nejpozději do 15. 10. je možné přihlásit a zaslat přes náš web
– Videa žáků/studentů, která vznikla u Vás ve škole;
– Videa, která vytvořili Vaši žáci/studenti sami;
– Natočené (mohou být nesestřižené) materiály žáků/studentů z doby lockdownu  

(zahrneme je do několikahodinového online bloku a oceníme nejzajímavější z nich,  
zašlete na e-mail: covid@afilmteensfest.com).

Do 5. kategorie je možné přihlásit různé audiovizuální tvůrčí tvary, pokusy apod.

V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU S NÁMI SPOLUPRACOVAT NÁS KONTAKTUJTE: 
Jana Vlková, E-mail: jana.vlkova@afilmteensfest.com, Tel.: 739 677 470 

PŘÍMÉ ÚČASTNÍKY
– 4 školy, které mají zájem o konání streamovaných workshopů přímo z jejich školy za účasti  

jejich žáků/studentů (podrobné info sdělí koordinátor);
– Školy z Prahy, které by se chtěly zúčastnit streamovaného talk show na téma „Duševní zdraví dětí  

a mládeže v době soc. sítí a šikana na internetu“ v sále;
– Generační porotu z řad žáků 2. stupně ZŠ a studentů SŠ.    


