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Pořótky středni uněleckoprůmyslovó školy hudebnith núshoiůo nóbylku
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školy v Hlodti Klólové se dotuie k loku 1972, h'dy no dohled soutoku
lobe o Orlice došlo k výsÍovbě oleúlu střednith 0 vysoký(h škol. školo se
tok z Jiříkovo přestěhovolo do Hrodce Krúlové.Zlomovým Íoken v hislorii ie lok 1983' kdy školo rískóvó nózev,,středni odbornó uřiliště
hudebníth nóslroiů" 0 rok 200l, kdy k nózvu přidóvó,,Středni odbornó
školo". l'lyněiším nózvem - Střední uměletkoprůrnyslovó školo hudebnith
nóstroiů o núbytku (SUPS HNl{) - se školo pyšní od loku 200ó.
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