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Úvod

I. Vývoj původce fondu

Obecná škola v Brance,  tehdy Jalovém Dvoře, zahájila svoji  činnost  1.  října 1945.
Zapsáno bylo celkem 21 žáků.  Důsledkem velkého poklesu žáků  na konci  školního roku
1945/1946 (zbyli pouze 3 žáci) byla škola v následujícím školním roce uzavřena. Činnost
obnovila  počátkem školního  roku 1947/1948 s  10  zapsanými  žáky.  1.  října 1947 byla  k
obvodu školy připojena obec Obora. V důsledku stále narůstajícího počtu žáků byla od 1.
prosince 1947 otevřena druhá třída.

Na základě  zákona  č.  95/1948 Sb.  o  základní  úpravě  jednotného školství  (školský
zákon) byla škola od 1. září 1948 přeměněna na školu národní již jen jednotřídní. 15. října
1948 byla obec Obora přiškolena k NŠ v Lučině a náhradou byla k NŠ v Brance přiškolena
Výšina se čtyřmi žáky.

Zákon č. 31/1953 Sb. o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) na situaci
nic nezměnil. Je však otázkou, zda škola vůbec existovala, neboť z let 1951 - 1958 nejsou v
kronice dochovány žádné zápisy (škola byla s největší pravděpodobností dočasně uzavřena).

Zákonem  č.  186/1960  Sb.  o  soustavě  výchovy a  vzdělávání  (školský zákon)  byla
národní  škola  změněna  od  1.  září  1961  na  základní  devítiletou  školu  i  nadále  s  pěti
postupnými ročníky.

Po dobu své existence byla školou jednotřídní  s  pěti  postupnými  ročníky.  V rámci
rušení jednotřídních škol ukončila činnost 29. června 1973. Žáci přešli do ZDŠ v Halži, kam
bylo přesunuto i veškeré zařízení. Budovu školy převzal odbor školství ONV v Tachově pro
účely okresního odborového svazu školství.

Z kroniky školy lze zjistit učitele, kteří školu vedli:

1. 10. 1945 – 30. 6. 1950 Alena Poláčková

1. 9. 1950 – červenec 1951 Anděla Mičková

1. 9. 1958 – 31. 8. 1970 František Bělohlávek

1. 9. 1970 – 29. 6. 1973 Marie Kubíková

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Po zrušení školy byly dochované písemnosti předány ZDŠ v Tachově, Kostelní ulici.
Dne 14. prosince 2001 tyto písemnosti  převzal  od ZDŠ v Tachově,  Kostelní  ulici  Státní
okresní archiv v Tachově (číslo přírůstku 37/2001) Jedná se pouze o školní kroniku z let 1945
– 1973 a třídní výkaz z let 1972 – 1973.
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III. Archivní charakteristika fondu

Ve fondu je uložena školní kronika a třídní výkaz. V kronice chybějí zápisy za období
1951 – 1958.

V průběhu pořádání fondu ZDŠ v Brance nebyly navrženy žádné písemnosti k vnitřní
skartaci.

Fyzický stav fondu je dobrý.

Písemnosti jsou kategorie I., II.

IV. Stru čný rozbor obsahu fondu

I přes výraznou torzovitost fondu je dochování školní kroniky cenným materiálem k
dějinám školy a také obce po roce 1945.

V. Záznam o uspořádání fondu a vyhotovení pomůcky

Fond uspořádala a pomůcku sestavila Dana Bízová v únoru 2005 ve Státním okresním
archivu Tachov.

V Tachově, 16. 2. 2005 Dana Bízová
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Příloha č. 1 – Soupis pramenů

Rozvoj socialistického školství na Tachovsku, Tachov 1981

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1948

Sbírka zákonů republiky Československé – ročník 1953

Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročník 1960
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Kronika 1945 – 1973 K 1

2 Třídní výkaz 1972 – 1973 K 2

7



Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky (fondu): Základní devítiletá škola Branka

Značka fondu: ZDŠ Branka

Časový rozsah: 1945 - 1973

Počet evidenčních jednotek: 2 (2 úřední knihy)

Počet inventárních jednotek: 2

Rozsah bm: 0,03
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Fond zpracovali: Dana Bízová
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