
 

 

Natočte váš krátký film a přihlaste ho na studentský filmový festival FILMSTAR. 

Termín konání: 2. 9. 2021  

Místo konání: areál školy Michael 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 

Studentský filmový festival FILMSTAR zastřešuje a rozvíjí dění v oboru filmová tvorba z pohledu 

studentů. Usiluje o podporu neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech. V dnešní době má 

festival nezastupitelný potenciál zviditelnit filmovou tvorbu studentů a poskytnout jim unikátní 

možnost prezentace a získání odborného názoru od profesionálů z oboru. Akce proběhne pod záštitou 

uměleckých osobností. Ambicí je vytvořit kreativní a inspirativní prostor pro získávání nových 

zkušeností. Soutěž bude napomáhat profesnímu růstu studentů. Mladí filmaři získají platformu, kde se 

mohou svobodně vyjádřit, a která jim dovolí veřejně prezentovat studentský nezávislý film ve všech 

jeho podobách. Cílem je taktéž informování veřejnosti o uměleckých aktivitách studentů. 

Přihlásit se může kdokoliv ze studentů školy Michael a oslovených středních škol. Pro rok 2021 bylo 
zvoleno téma: MŮJ RESPEKT. 
Přihlášené filmy nejsou omezeny žánrem, soutěžit tedy mohou filmy hrané, dokumentární i 
animované. 
 
Studentský filmový festival FILMSTAR bude mít dvě poroty:    
 

1. odbornou porotu složenou z filmových profesionálů a výrazných osobností současného dění 
ve společnosti   

2. porotu diváckou    
 
Všechny přihlášené snímky budou zařazeny do projekce. Vítězné 3 snímky vybrané odbornou porotou 
a diváky budou oceněny.  
 
Uzávěrka pro přihlášení filmů: do 31. 7. 2021 
 
V odborné porotě soutěže Zlatý Michael zasedne: Mgr. Vladimír Michálek - několika násobný držitel 

Českého lva, režisér kultovních filmů Babí léto, Je třeba zabít Sekala či Zapomenuté světlo, pedagog se 

zkušeností z newyorské Columbia University a vedoucí oboru filmová tvorba na Akademii Michael, 

filmová a televizní režisérka a scénáristka MgA. Zuzana Zemanová, MgA. Halina Pawlowská 

scénáristka a jedna z nejúspěšnějších spisovatelek současné doby, Mgr. Viktor Pavlovič režisér, 

fotograf, za svou kariéru natočil přes 200 televizních reklam a MgA. Tomáš Třeštík – významný český 

fotograf, kameraman a vedoucí oboru Fotografická tvorba na Akademii Michael. 

_________________________ 



II. PODMÍNKY ÚČASTI 

Do soutěže se mohou přihlásit studenti se svými filmy za těchto podmínek: 

a) Film byl natočen samotným autorem. 

b) Autor se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících přehlídky. 

c) Autor zašle snímek v odpovídající kvalitě, fyzicky nebo elektronicky, do termínu uzávěrky. 

d) Autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR. 

e) Autor souhlasí s vytvořením kopie pro archiv školy. 

f) Odborná porota má právo vyloučit film ze soutěže v případě, že ve filmu se objeví nevhodný obsah. 

_________________________ 

III. PROPAGACE 

Festival FILMSTAR bude publikován na webu školy, facebooku a instagramu školy a dále také v 

médiích, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje.  

_________________________ 

IV. ORGANIZACE A PRŮBĚH 

Všechny přihlášené filmy do uzávěrky budou zařazeny na festival FILMSTAR. Doporučená délka 

soutěžního snímků je do 20 minut. Autoři nominovaných filmů, pedagogové a studenti budou pozvání 

jako čestní hosté k účasti na přehlídce. Autoři vybraných filmů jsou povinni se zúčastnit slavnostního 

vyhlášení výsledků soutěže. 

Hodnocení a výběr 

Seznam nominovaných filmů bude publikován v srpnu 2021. O vítězích rozhodnou členové odborné 

poroty a také ve veřejném hlasování ostatní diváci. Autor filmů se nemůže zúčastnit hlasování. 

Přihlášení filmů  

Na festival FILMSTAR je možné filmy přihlašovat prostřednictvím formuláře, který je umístěn na webu 

školy www.skolamichael.cz. Maximální délka přihlášených snímků je 20 minut. Snímky posoudí 

odborná porota a autoři vybraných filmů budou následně vyhlášeni na slavnostní přehlídce filmů. Autor 

musí vyplnit všechny povinné údaje a zároveň přiložit odkaz na stažení filmu (doporučujeme používat 

úschovnu nebo jiné portály s delší dobou platnosti odkazu ke stažení). Vyplněný formulář je nutné 

zaslat elektronicky na uvedenou adresu organizátora, uvedenou na webu školy. Do soutěže může autor 

přihlásit více filmů. Open call pro přihlašování filmů bude vyhlášen v průběhu ledna 2021. 

 



Zasílání filmů 

a) elektronicky 

Filmy lze zaslat elektronicky pomocí služby www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com na uvedenou 

adresu. Film musí být ve formátu MP4 nebo MOV. Minimální rozlišení je maximální 1920 × 1080. 

Doporučená snímková frekvence je 25 fps (25 p nebo 50 i). 

b) fyzicky 

Filmy lze donést na flashdiscu na adresu pořadatele uvedenou na webu školy. 

_________________________ 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

V případě epidemiologických nařízení může být studentský filmový festival FILMSTAR omezen nebo 

pozastaven. 

 


