
Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Neblažov

1955 - 1963

Inventář

Číslo EL NAD: 901
Evidenční číslo pomůcky: 92

Dana Bízová
Tachov 2005



Obsah

Úvod..................................................................................................................3

I. Vývoj původce archivního souboru...............................................................3

II. Vývoj a dějiny archivního souboru...............................................................3

III. Archivní charakteristika archivního souboru..............................................3

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru.................................................3

V. Záznam o uspořádání archivního souboru....................................................3

Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury......................................4

Inventární seznam.............................................................................................5

2



Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

O vzniku Základní devítileté školy v Neblažově  není  nic známo z důvodu absence
dochovaných písemností jak Místního národního výboru, tak školy. Dochované archiválie,
které jsou uloženy v archivu, jsou až z let 1955 – 1963. V té době se škola řídila zákonem č.
31/1953 Sb. o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) a byla školou národní.

V důsledku zákona č. 186/1960 Sb. o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)
byla národní škola od 1. září 1961 přeměněna na základní devítiletou školu. Ve školním roce
1962/63 byla škola pouze čtyřtřídní a již v pololetí byla uzavřena. 

Ředitelkou  školy byla  po  sledované  období  (1.  9.  1956  –  1963)  Berta  Zelenková
provdaná Čavajdová .

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru 

Dochované  písemnosti  Základní  devítileté  školy  v  Neblažově  převzala  po  jejím
uzavření  Základní  devítiletá  škola  v  Chodském  Újezdu.  Státnímu  okresnímu  archivu  v
Tachově byly předány dne 30. listopadu 2001 (číslo přírůstku 29/2001).

III. Archivní charakteristika archivního souboru

V archivu je uložen třídní výkaz ze školního roku 1962/63 a podací protokol (1955 –
1963).Ve fondu byla také ponechána kronika školní pionýrské skupiny z let 1961 – 1962 jako
jediný dochovaný doklad organizované mimoškolní činnosti žáků na půdě školy. 

Při pořádání nebyly navrženy žádné písemnosti k vnitřní skartaci.

Fyzický stav fondu je dobrý. 

Archiválie jsou kategorie II.

Písemnosti jsou uloženy v jednom kartonu.

IV. Stru čný rozbor obsahu  archivního souboru

Přes  značnou  torzovitost  fondu  jsou  dochované  písemnosti  jediným  dokladem  o
existenci školy v Neblažově po roce 1945.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a vyhotovení pomůcky

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

V Tachově 22. 9. 2005 Dana Bízová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

Rozvoj socialistického školství na Tachovsku, Tachov 1981

Sbírka zákonů republiky Československé – ročník 1953

Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročník 1960

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, osobní karty učitelů
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Třídní výkaz 1962 – 1963 K 1

2 Kronika pionýrské skupiny 1961 – 1962 K 2

Spisový materiál

1) Registraturní pomůcky

3 Podací protokol    1955 – 1963 R 1 
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky 

(archivního souboru): Základní devítiletá škola Neblažov

Značka archivního souboru ZDŠ Neblažov

Časový rozsah: 1955 - 1963

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

Počet inventárních jednotek: 3 

Rozsah bm: 0,12  (0,08  bm  úředních  knih,  0,04  bm  registr.  
pomůcka)

Stav ke dni: 22. 9. 2005

Archivní soubor zpracoval(a): Dana Bízová

Pomůcku sestavil(a): Dana Bízová

Počet stran: 7

Pomůcku schválila: PhDr. Markéta Novotná
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