
Kino za školou 2020
Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově
(v rámci Zlínského filmového festivalu)

Téma: Hledání (mladého) publika
Věkový rating filmů, Práce s filmem se zaměřením na věkové skupiny
9:00 – 16.00 / Kongresové centrum Zlín, Malý sál

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení 
různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených
také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří 
přední čeští i zahraniční odborníci (v online příspěvcích). 

Hlavní pořadatelé:
Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z.s. podporuje rozvoj filmové a AV výchovy na školách a 
v mimoškolním prostředí. Jejím cílem je koordinace aktivit, všeobecná osvěta, networking a příprava 
systematických změn ve filmovém a vzdělávacím diskurzu. 

Kancelář Kreativní Evropa - MEDIA nabízí informace a konzultace k programu EU Kreativní Evropa - 
MEDIA zaměřeného na podporu kinematografie a audiovizuálního průmyslu.

Zlínský filmový festival (Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež) je jedním z nejstarších českých 
festivalů. Zaměřuje se na filmový a doprovodný program pro mladé publikum a osvětu v oblasti filmové 
výchovy.  

Konference je přístupná pro všechny účastníky Zlín Film Festu s registrací zdarma.
Jazyk příspěvků: česky, anglicky

Kontakty:

Pavel Bednařík
předseda výboru, ASFAV
pavel.bednarik@asociacefav.cz
+420 605 844 090

Anna Bartošková
Kancelář Kreativní Evropa - MEDIA 
anna.bartoskova@kreativnievropa.cz
+420 606 622 201
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PROGRAM KONFERENCE

Sobota 5. září 2020

14:00 - Odborná diskuse zaměřená na dlouhodobé cíle ASFAV a definici oboru

17:00 - Členská schůze a setkání příznivců Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu 
(proběhne na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně)

Neděle 6. září 2020 / Malý sál kongresového centra, Zlín

9:00 - 9:30 - prezentace

9:30 - 10:00
Cary Bazalgette: Raná výchova k filmu a proč je tak důležitá (keynote, online)

10:10 - 10:45
Nguyen Nguyet (Gruvi): Marketingové strategie založené na vzorcích chování dětí (online)
Joanna Solecka (Alpha Panda): Vytváření online komunit filmů pro mladé publikum (online)

10:45 - 11:00 - coffee break

11:00 - 12:00
Vratislav Šlajer: Mlsné medvědí příběhy (případová studie, 3-8 let)
Vratislav Šlajer: Marty is Dead (případová studie, 15-18 let)
Linda Arbanová, Adam Hříbal: V síti (případová studie, 12/15/18 let)

12:00 – 13:00
Hledání a nalézání mladého publika - panelová diskuse
Moderuje: Diana Tabakov (DAfilms, My Street Films)
Hosté: Markéta Pášmová (MFF Zlín), Vratislav Šlajer (APA), Bob Kartous (EDUin), Aleš Danielis 

(CinemArt), Eva Spilková (CinEd, AČFK), Luděk Horký (ČT)

13:00 - 14:00 - Industry Lunch

14:00 - 15:00
Luděk Horký: Práce s diváckými skupinami dětí a mládeže při vývoji nových pořadů a 
programových formátů v ČT
Aleš Danielis: Nabídka filmů pro mladé publikum a jejich přístupnost 

15:00 - 16:00 
Věková přístupnost a potřeby mladých diváků
Moderuje: Pavel Bednařík (ASFAV)
Hosté: Martin Pošta (APK), Barbora Kyas (Juniorfest)

16:00 - 18:00
Premiéra video-anket "Co je filmová výchova a proč je důležitá?"
+ neformální setkání a drink


