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Olympus FotoAkademie je  soubor  vzdělávacích akcí  v  oblasti  digitální  fotografie   pro studenty 
středních  škol  a  žáky  základních  škol  České  republiky.  FotoAkademie  zahrnuje  fotografické 
workshopy, letní školy digitální fotografie, výstavy a celorepublikovou fotografickou soutěž.

Fotografická soutěž o atraktivní ceny

Vkládání soutěžních fotografií probíhá na stránkách  www.fotoakademie.cz od 11. listopadu 2010 do 11. 
ledna 2011. Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních škol a žáci 2. stupně základních škol. Fotografie 
jsou hodnoceny jednak prostřednictvím komise a jednak bodováním veřejnosti v galerii www.fotoaparat.cz. 
V čele komise je fotografka Sára Saudková. Dalšími členy komise jsou fotografové Mgr. Kamil Varga, PhDr. 
Milan Šusta, Ing. Andrej Macenauer CSc. a další. Na slavnostním vyhlášení v dubnu 2011 v Brožíkově síni 
Staroměstské radnice v Praze budou oceněny také školy, jejichž studenti a žáci získají nejvyšší počet bodů. 
Úplná pravidla soutěže jsou na  www.fotoakademie.cz

Témata soutěže:
• Rozhodující okamžik (momentka)
• Ze života zvířat (zvířata)
• Civilizace (krajina, architektura)
• Odrazy / Odlesky / Zrcadlení (tvůrčí fotografie)
• Struktura (experiment)  

Fotografické workshopy

Ve školním roce 2010/11 se  uskuteční  fotografické  workshopy na 20 vybraných  základních a středních 
školách. Jejich obsahem je kompletní workflow tvorby fotografie.  Studenti a žáci se naučí během 5 hodin 
pracovat  s digitálními  fotoaparáty,  vysvětlí  si  základy  fotografování,  pořídí  si  portrét  v profesionálním 
fotostudiu, seznámí se s úpravami fotografií v grafickém editoru a vytisknou si vybranou fotografii.

Czech Student Photo

Czech  Student  Photo -  výstava  vítězných  fotografií  se  bude  konat  v  dubnu 2011  v prostorách  Křížové 
chodby  a  Rytířského  sálu  Staroměstské  radnice  v Praze.  Soubor  putovní  výstavy  Czech  Student  Photo 
obsahuje 45 tištěných fotografií do formátu A2, které se umístily na 1.–3. místě fotosoutěže. Bude vystaven 
v Galerii  Centru  FotoŠkoda,  na  celorepublikovém  Setkání  fotografů,  v galerii  zámku  Dobřichovice  a  na 
vybraných školách.

Letní škola digitální fotografie

Týdenní soustředění pro 16 studentů zaměřené na výuku v oblasti  digitální fotografie od jejího 
pořízení až po tisk a archivaci se bude konat ve dvou termínech v době letních prázdnin. Součástí 
je fotografování krajiny, portrétu, makra a architektury. Přihlášky na www.fotoinstitut.cz.
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