
Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii
pro studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol

pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a Magistrátu hlavního města Prahy

Pořadatelé:

Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 - Radotín
FotoAparát.cz - internetový časopis pro fotografy

FotoInstitut.cz - škola a kurzy fotografování

Generální partner:

Olympus
Partneři:

Adobe, Centrum FotoŠkoda, Epson, 
Eizo, Zoner Press, Fomei, VZP

Mediální partneři:

Český Rozhlas, IDG (HD World),
Czech Press Group (Koktejl), DIGIfoto

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.

• Registrace škol a studentů 1.11.2011 - 11.1.2012
• Fotografická soutěž, vkládání 1.11.2011 - 11.1.2012
• Fotografická soutěž, hodnocení 1.11.2011 - 28.2.2012
• Slavnostní předání cen vítězům duben 2012, Staroměstská radnice
• výstava Czech Student Photo duben 2012, Staroměstská radnice
• Fotografické workshopy průběžně pro 20 škol v ČR
• Putovní výstava vítězných fotografií průběžně od dubna 2012
• Letní škola digitální fotografie 4x týden, červenec/srpen 2012

Patroni projektu

Sára Saudková
Profesionální fotografka, předsedkyně komise Olympus FotoAkademie studentům:
„Fotografie je zázrak, protože nám dovoluje zkrotit a zastavit čas a ukázat neuchopitelné: pohyb, lásku, smutek, bolest  
i krásu. Probouzí k životu naše vzpomínky na to, co máme rádi. Kéž jsou vaše fotografie nacpané emocemi a radostí  
jako vaše hlavy po prvním rande…“

Ota Pavel
Novinář a spisovatel Ota Pavel, člověk s nepředstíranou láskou k životu, přírodě, sportu a k lidem měl velmi blízko k 
fotografii,  která  obrazem umí  někdy  nahradit  tisíce  slov.  Jeho  povídky  jsou  prostoupené veselím,  optimismem a 
smutkem zároveň, nejkrásnější díla napsal v době těžké nemoci.
„Umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé  
přichází právě teď a v budoucnu nic krásného už nepřijde.“

Předchozí ročníky

Fotografická soutěž:
Každoročně se účastní v průměru 1500 studentů a žáků z více než 300 škol ČR, rekordně bylo vloženo 2332 fotografií.

Fotografické workshopy:
Během předchozích ročníků se uskutečnilo 120 workshopů na základních a středních školách z celé republiky.
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