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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

O dřívější existenci Základní devítileté školy v Nedražicích není nic známo. Nejstarší
dochovaný materiál, který je uložen v archivu, je až třídní výkaz z let 1961 – 1962. V té době
se škola řídila zákonem č. 186/1960 Sb. o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon),
podle něhož se od 1. září 1961 stala základní devítiletou školou.

Ve školním roce 1961/1962 školu řídila ředitelka J. Křížová. V tomto roce také byla
škola zrušena.

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Dochovaný materiál Základní devítileté školy v Nedražicích, jedná se pouze o třídní
výkaz ze školního roku 1961/62, převzala Základní devítiletá škola v Kladrubech. Státnímu
okresnímu archivu v Tachově byl předán dne 22. října 2001 k trvalé archivní úschově (číslo
přírůstku 23/2001).

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Ve fondu je uložen pouze třídní výkaz ze školního roku 1961/62.

Při pořádání nebyly navrženy žádné archiválie k vnitřní skartaci.

Fyzický stav fondu je dobrý.

Písemnosti jsou kategorie II.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Vzhledem  k  torzovitosti  fondu  je  dochování  alespoň  jednoho  třídního  výkazu
významným doplňkem k dějinám školy 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

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 1961 – 1962 K 1
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky

(archivního souboru): Základní devítiletá škola Nedražice

Značka archivního souboru ZDŠ Nedražice

Časový rozsah: 1961 - 1962

Počet evidenčních jednotek: 1 (1 úřední kniha)

Počet inventárních jednotek: 1

Rozsah bm: 0,01

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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