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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

V roce 1945 byla zajištěna bývalá „Volkschule in Hollowing“  i  s  velmi  chudým a
zchátralým inventářem. Školní budova byla zpustlá a nečistá. V učebně i ve školní bytě byli
ubytováni němečtí uprchlíci. Dne 3. září 1945 byli ze školy vystěhováni a mohlo se začít s
opravou a údržbou školy. Dne 27. října 1945 byla škola v takovém pořádku, že zde mohlo
začít vyučování. Obecná škola v Holubíně zahájila slavnostně vyučování dne 28. října 1945 s
9 žáky a byla školou jednotřídní. Prvním řídícím učitelem byl ustanoven Oldřich Línek. 

Na základě  zákona  č.  95/1948 Sb.  o  základní  úpravě  jednotného školství  (školský
zákon) byla škola od 1. září 1948 přeměněna na školu národní. Národní škola v Holubíně byla
stále jednotřídní s pěti postupnými ročníky. 

Zákon č. 31/1953 Sb. o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) na situaci
nic nezměnil. Škola nadále zůstala národní s pěti postupnými ročníky.

V důsledku zákona č. 186/1960 Sb. o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)
byla národní škola přeměněna od 1. září 1961 na základní devítiletou školu s pěti postupnými
ročníky.

Základní devítiletá škola v Holubíně  byla zrušena k 31. prosinci 1962. Někteří  žáci
školy přešli do Základní devítileté školy v Chodové Plané, jiní přešli do Základní devítileté
školy v Mariánských Lázní.

Na škole vyučovali tito učitelé:

1. 9. 1945 – 31. 8. 1952 Oldřich Línek

1. 9. 1952 – 31. 8. 1958 Anna Hájková

1. 9. 1958 - 31. 8. 1959 Anna Trdlová

1. 9. 1959 – 23. 9. 1959 Josef Dohnal

24. 9. 1959 – 31. 12. 1962 Anna Trdlová

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru 

Dochované školní kroniky po zrušení Základní devítileté školy v Holubíně  převzala
Základní devítiletá škola v Chodové Plané. Tyto kroniky převzal Okresní archiv v Tachově se
sídlem ve Stříbře od Základní devítileté školy v Chodové Plané dne 24. listopadu 1987 (číslo
přírůstku 410).

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Ve fondu Základní devítiletá škola Holubín jsou uloženy pouze školní kroniky (1919)
1945 – 1961, 1961 – 1962. První kronika byla sice zpočátku vedena v německé obecné škole
v Holubíně, ale po roce 1945 bylo v jejím vedení kontinuálně pokračováno až do roku 1961, a
proto je kronika zařazena do fondu Základní devítiletá škola Holubín.
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V průběhu pořádání nebyly navrženy žádné písemnosti k vnitřní skartaci.

Fyzický stav fondu je dobrý.

Archiválie jsou kategorie I.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Ve fondu jsou sice dochovány pouze dvě školní kroniky, ale tyto jsou velmi cenným
zdrojem informací o dějinách školy i obce. Významná je zejména první školní kronika, která
dokumentuje i činnost obecné školy německé od roku 1919. I když nepochybně  německá
obecná škola existovala již dříve, školní kronika začíná až stranou 29, pravidelné zápisy jsou
vedeny od školního roku 1919/1920 do školního roku 1944/1945.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a vyhotovení pomůcky

Archivní soubor uspořádala a pomůcku sestavila Dana Bízová v říjnu 2005 ve Státním
okresním archivu Tachov.

V Tachově 26. 10. 2005 Dana Bízová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

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 (1919) 1945 – 1961 K 1

2 Kronika 1961 – 1962 K 2
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky

(archivního souboru): Základní devítiletá škola Holubín

Značka archivního souboru: ZDŠ Holubín

Časový rozsah: (1919) 1945 - 1962

Počet evidenčních jednotek: 2 (2 úřední knihy)

Počet inventárních jednotek: 2

Rozsah bm: 0,06

Stav ke dni: 26. 10. 2005

Archivní soubor zpracoval(a): Dana Bízová

Pomůcku sestavil(a) Dana Bízová

Počet stran: 8

Pomůcku schválila: PhDr. Markéta Novotná
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