
  

     AAABBBSSSOOOLLLVVVEEENNNTTTIII   ŠŠŠKKKOOOLLLYYY      
Od svého založení až do současnosti 

vychovala škola celou řadu výborných hudebníků 

profesionálních nebo amatérských, pro které se 

stala hudba neoddělitelnou součástí života. 

       

 

 

 

 

 

 

Někteří po ukončení konzervatoří či akademií 

působí jako členové předních orchestrů, jiní 

vyučují na různých typech škol. Další z nich jsou 

členy amatérských souborů nebo své umění 

využívají jen pro své potěšení a obohacení. 

Především nelitují času ani námahy, které 

věnovali hudebnímu vzdělávání v naší malé ZUŠ. 

 

 

 

 

   
 

  

 
  

   

   KKKOOONNNTTTAAAKKKTTT      
Základní umělecká škola Zdounky 

Náměstí 23, 768 02 Zdounky 

+420 573 365 282 

+420 731 656 916 
 

Pobočka – místo poskytující vzdělávání  

Masarykova 454, 768 05 Koryčany 

+420 731 656 917 
 

zuszdounky@zuszdounky.cz 

www.zuszdounky.cz 
 

  

   DDDEEECCCHHHOOOVVVÝÝÝ   OOORRRCCCHHHEEESSSTTTRRR      

Žákovský  soubor 

založil a 10 let vedl 

učitel a kapelník 

Štěpán Nesvadba. Po 

jeho odchodu v roce 

1982 nastoupil 

učitel Rudolf Beran.  

Po několika externích učitelích převzal roku 

1996 dechové oddělení Miroslav Nauč. Pod jeho 

vedením se úroveň začala opět rozvíjet               

a soubor se vrátil k dřívějším úspěchům.  

Repertoár je značně široký, soubor připravuje 

vystoupení pro veřejnost při nejrůznějších 

příležitostech ve Zdounkách i v okolí. Pravidelná 

je účast na mnoha přehlídkách a hlavní 

organizace Festivalu mládežnických dechových 

orchestrů ve Zdounkách. V roce 2014 již potřetí 

za sebou vybojoval 1. místo (z toho dvakrát 

Absolutní vítězství) a navázal tak na svá 

prvenství v Národní soutěži ZUŠ (2007, 2010). 

Velkou zkušeností pro členy orchestru bylo 

natočení prvního CD s názvem Kapela ze 

Zdounek, které bylo pokřtěno v roce 2011. 
 

 
 
 

 

1964 
 
 

50 let od vzniku školy 
 

 

30 let v nové budově 

 
 

 

 

 

2014 
 

 

40 let samostatné LŠU 

 

 

  Počátky dech. souboru (1973) 

Absolventi 2013 a2014
 

 



   VVVÝÝÝTTTVVVAAARRRNNNÝÝÝ   OOOBBBOOORRR      

  Na naší škole se vyučuje od 

roku 1993. Ve studijním 

zaměření  Výtvarná tvorba  se 

prolínají předměty Plošná tvorba 

a   Prostorová    tvorba.   Žáci  se   

prezentují na akcích školy výstavami svých 

prací, pravidelně se účastní soutěží a exkurzí. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Po rekonstrukci půdních prostor v roce 2011 

mají žáci k dispozici novou specializovanou 

učebnu, kde mohou nerušeně tvořit. Zde 

rovněž představují své umění, a to především 

v podobě absolventských výstav. 
 

               MMMPPPVVV   KKKOOORRRYYYČČČAAANNNYYY      
 Pobočka školy v Koryčanech byla zřízena ve 

školním roce 1988/1989. Zpočátku se 

vyučovala v prostorách ZŠ hra na kytaru, klavír 

a zobcovou flétnu. O tři roky později škola 

začala užívat nové prostory, které byly 

postupně upraveny pro hudební i výtvarný 

obor. Žáci školy přispívají ke kulturnímu životu 

města nejrůznějšími besídkami, vánočními 

koncerty, koncerty ke Dni matek či výstavami. 

 

    HHHUUUDDDEEEBBBNNNÍÍÍ   OOOBBBOOORRR      
Žáci si mohou po absolvování Přípravné 

hudební výchovy  vybrat jedno z deseti 

studijních zaměření - hru na klavír, 

elektronické klávesy, housle, zobcovou flétnu, 

klarinet, trubku, tenor, tubu, kytaru či 

akordeon. Součástí výuky je povinný kolektivní 

předmět Hudební nauka vyučovaný 5 ročníků. 

Žáci dále navštěvují 

předmět Komorní hra, 

Hra v dechovém sou- 

boru nebo Hra v hou-

slovém souboru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Během studia všichni 

žáci vystupují na 

třídních a školních 

besídkách, vánočních 

a výchovných koncer- 

tech, na koncertech pro seniory, postižené aj.  

Někteří žáci se připravují rovněž na soutěže, 

ve kterých srovnávají své dovednosti mezi 

ostatními, především v Národní soutěži ZUŠ. 

Sólové výkony našich žáků dosahují velmi 

dobrých výsledků, nejčastěji v  krajském 

měřítku. Každý školní rok je zakončen 

postupovou zkouškou, při které prokazují svůj 

pokrok  a schopnosti. Studium I. i II. stupně je 

pak završeno absolventským koncertem.  

 

   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIEEE   ŠŠŠKKKOOOLLLYYY      
 První zmínky o hudebním školství ve 

Zdounkách jsou z počátku 50. let minulého 

století, kdy byl založen tzv. „Hudební kurz“ 

Osvětové besedy. V roce 1964 byl po žádosti 

učitelů o zestátnění přičleněn k LŠU Kroměříž.  

 

 

 

 

 

 
 

Dne 1. srpna 1974 vznikla Lidová škola umění 

ve Zdounkách a prvním ředitelem byl jmenován 

Jaroslav Prokop. V roce 1980 ho následovala 

ředitelka Jana Žabenská a od 1. září 1984 škola 

sídlí v budově bývalé mateřské školy.  

Od roku 1990 je název Základní umělecká 

škola a k 1. lednu 1996 se stává samostatnou 

příspěvkovou organizací. Zřizovatelem školy je 

Zlínský kraj. Od roku 2007 je ředitelem školy 

Miroslav Nauč, vyučuje zde 10 pedagogů. 
      

   SSSOOOUUUČČČAAASSSNNNOOOSSSTTT         
ZUŠ Zdounky je škola rodinného 

typu, nejmenší na Kroměřížsku. Ke 

studiu jsou nabízeny dva obory – 

hudební a výtvarný. Celková 

kapacita činí 190 žáků. Tradici má 

např. hudební pořad Hraje celá 

rodina, ve kterém v  tříletých 

cyklech vystupují žáci školy se 

svými rodiči a dalšími příbuznými. 

Interiér  i exteriér školy prošel 

v  posledních letech značnou 

rekonstrukcí, budova byla mimo 

jiné zateplena a získala nový 

moderní vzhled.   

 

   

 


