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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Obecná škola v Lučině zahájila svoji činnost v roce 1947 s počtem 19 žáků.

Podle nového zákona o jednotné škole č. 95/1948 Sb. (školský zákon) se od 1. září
1948 změnil  její  název z  obecné na národní  školu.  Od 1.  listopadu 1948 byla k  Lučině
přiřazena obec Obora a Výšina a počet žáků se zvýšil na 46 a musela být otevřena druhá třída.
Ve školním roce 1949/1950 bylo zapsáno ve dvoutřídní škole 69 žáků. V říjnu 1949 se počet
žáků zvýšil ještě o 10 z důvodu zrušení školy v Mýtě.

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.

Ve  školním  roce  1961/1962  byla  škola  organizována  jako  čtyřtřídní,  zůstalo  v  ní
dosavadní žactvo 1. - 5. ročníku a byli sem přiřazeni žáci 3., 4. a 5. ročníku ze škol v Milířích
a Oboře. Rozhodnutím o výstavbě vodní nádrže v prostoru obce Lučina došlo zrušení všech
malotřídních  škol  v  obvodu  této  obce,  takže  žáci  ze  školy  v  Lučině  přešli  do  plně
organizované školy s 1. - 5. ročníkem v Halži. Škola ukončila svoji činnost v roce 1973.

Ve školním roce 1972 – 1973 řídila školu Libuše Pojerová.

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Po zrušení Základní devítileté školy v Lučině převzala dochované písemnosti Základní
škola v Tachově, Kostelní ulice. Dne 14. prosince 2001 předala Státnímu okresnímu archivu v
Tachově Základní škola Kostelní tyto písemnosti k trvalé archivní úschově  (číslo přírůstku
37/2001).

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Ve fondu Základní devítiletá škola Lučina se nachází pouze dva třídní výkazy z let 1972
– 1973 a nápisové razítko školy z doby [1948].

Během pořádání nebyly navrženy žádné písemnosti k vnitřní skartaci.

Fyzický stav fondu je dobrý.

Archiválie jsou kategorie II.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Protože  nebylo  dochováno  mnoho  písemností  z  fondu  školy,  lze  považovat  třídní
výkazy za cenný doplněk k dějinám zdejší  školy a rovněž obce po roce 1945. Značným
přínosem je dochování jednoho razítka školy.
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V. Záznam o uspořádání archivního souboru a vyhotovení pomůcky

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

V Tachově 29. 8. 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 Třídní výkaz I. třída 1972 – 1973 K 1

2 Třídní výkaz II. třída 1972 – 1973 K 2

Typáře

3 Nápisové razítko (opis: ŘEDITELSTVÍ [1948] T 1

NÁRODNÍ ŠKOLY LUČINA, o. Tachov
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky 

(archivního souboru): Základní devítiletá škola Lučina

Značka archivního souboru ZDŠ Lučina

Časový rozsah: [1948]   - 1973

Počet evidenčních jednotek: 3 (2 úřední knihy, 1 razítko)

Počet inventárních jednotek: 3

Rozsah bm: 0,05 (0,02 bm úřední knihy, 0,03 bm razítko)

Stav ke dni: 29. 8. 2005

Archivní soubor zpracoval(a): Dana Bízová

Pomůcku sestavil(a): Dana Bízová

Počet stran: 8

Pomůcku schválila: PhDr. Markéta Novotná
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