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V s(]uaasné doba Sl]Ps hUdel]nich nástloiŮ a l]ii-

l)!tku r Hradci KrŽilo!é llřiprdlLLic \,íce neŽ,]00 snl

dcntu \ l7 tÍid.i( h' \:ětšina studUje \ mafuritllilh

o1]()rťlh a ténai d!Ó třetin} Z |ťlkorÓho Ioalll sc

l)ÍiIlaVuji r Lll!a]e.kořelncs|l1ých a UÚ]ě|tCký(|h

()bolelh. \iZdé]ii\acínabidka škoh ]i' po des€tileti

na|)liluje zanlii(.Ii Škoh ' ltele stoji na droll á.
kladnÍch kantcncch; r'ýrobil hL]dcbnÍch nástroiil,

rýlol]a nábrtku. a lo jak sc Zan]ěienÍn na tla.iia

ni Le(hnoloqie' tak na model'llidťsign. '\ktlliilllč

caD 3/2011

je Ie]rětŠíZájcm o obory Dcsiqn illtcliarťl a Design

ríÍObku' Škola Ila!il pořádá ncjIuZné]Ši kurz1'

a rtotkshopr pro odbtrrnik\ i pro \eiťjnost'

Uýuko CÁD Progromů
Na Škole se poprvc (lAl) pÍogramrlaaah pouŽi\'at

pie(l l0lctr. kd! pl'\ nif\'uka pnbíhala r proqlanll

ALltoc^D a tak.Á ldc ! té době j jŽ Zaaírlala \,ýuka na

Školni (]NC lrézcc' V srlu('astnó dol)ě se na Ško]c

\1ua uji program!: AutoCAD. Turln)Cr\D. Autodesk

Inventor a jako volite]l]ý program pro dcsignové

obolJ,]D studio vIZ' V prúběhu let sc s přícho

den o$lch Uaitelů daři stále Yicc proqram! ne.

vyučolat pouzc jako cilovou metu, alc studenti

v nich piino pra.ujÍ v piednlěte(hI k0nstlukre,

.r ru\in. tp, rni, h drk rr"n ", 
r r lrurlobn"

Také tenb softuare pí)uŽi!á naprostá \,čtšina stu

dentů pro ryhoto\'enísrých maturitnich placj'

Hordworové vyboveni
Vtbareni počÍtačovÝch učeben stojÍ na stanicich

Dell N'Series T3400 375W lntcl Core 2 Duo E8400

(3,00 cl]z, 6 MB' l333 MHZ)' oblovskou !Ťhodou

je také připojeni na inteInet optickým vlákncm

o n, hlo.tr 40 l\4b/" a \'la.lnr sprd\d rsplh spneru.

S CAD ptrr(rant začinaii Žáci \'ětŠin()u iiŽ ve

:. o r. i r 'lr' o \" "i r.7;r\ 11t..,rz :r'r p rl

r r-' rkl" l.1'' rrom"m Ar ','í \D do.t' tr''r t_ .

' l obofl 'lll'n ,]Í' \ \l'íJ UrlJdd l' ,il'll\\,llU 
]P

sr"' \ 
' 
h J\ ",l j l.cdr PlI lKT l"' l;l \i.

graljka a ]JD st!dio. VětŠirlrru probihá r,e 2 hodi'

novÝch b]()( i(h Za tÍdell' a to ve skupjniich v po

('hl ma\ l5 stlldcItÍ

Pořótky středni uněleckoprůmyslovó školy hudebnith núshoiů o nóbylku

sohoií do loku l949, kde rořínó systemolkkó výuko budoutith výrob<ů

klovirů' V libelti-Koteřinkóth' pozděii v Jiřikově, 3e UčňoYé připrovovoli

no výÍobu klovirů převóžně pÍo Íirmu PetroÍ, kteró si ož do lé doby své

odbolniky připrovovolo přimo v provoznkh podninkóch. Somotný vznik

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 his-

lorii 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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Budournosl školy
\ ..t 'r
slh\'álení pÍr .kt Centl'tLrn odbrllntiho rzrlt ii

.r'j-trl..,oorlo
\ l' .JldIal sl o sticdisko rt llar'ené 1rrolesilrrlilLrltln

5osÝm !biábě.in.."ntlenl l da]sirllt dr'cnla CN[l

slí)ji rra Ibli]běrli dřcl,a Zlněie|Í !Io !Írobu

IiibftkLL a hudll]lliIh nl.lst]'oiiL StLl(lťJj|] 7ť nlÉjla

lLet!.h ob.rii budor ziskil\'lt /ku!tnostiI olllaiti
1ěd]lo tclhll!]!gii' a to od obsLllh! aŽ lo plogla

]no\,áli''l'e!to projekt l]l]an(r^ ilJlý Z tr|í)|skith

lolldu i]aZ1edne \ýukLl \e ŠkarlÉ nir |!|(]r\Ššl Llia

lea]' Škl)]a lldLili \i]lki ]]0('ťt 0l]ol'L] _(p.jení.h
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l'.]l]il]h !]riii ])o l7 !llIa 20]l sl ]noh!u Zá]eJll
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Soutěžni úspěrhy
SLlJa se ptar'idclnČ úcastni nejiuzlěiši.h sollt.

7'' !['jdtýlh s iefieslenL a (lesi!Jlelll. s0utaŽa.

, kteiý.h je l)ii ]r!Il)i] lrrc]ťktu piuzi\,án IAD

1,rtrqtant. jsoLt napřiklad Niilodni ('enl la stl]

d.Itskl .lesi{n' kde ]eL()s e(lerl s1!dejjlZískiilce
,o T.... | | | tr. t ..t

si!t]ťIrtska plo].kt! v pio!Ianu TU]'l].(]AD, k(lI
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