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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Údaje o Obecné škole v Nové Vsi se různí. Údajně měla být česká škola otevřena ve
školním roce 1933/34 a místní německé rodiny do ní měly posílat své děti, aby se naučily
česky. Zásluhou nadučitele Romeda Walcha byl tento záměr zmařen.

Dále v obci nebylo žádné české dítě, jen dvě děti ze smíšených manželství. Získat pro
školu pronájem nebylo  možné,  neboť  dům, kde by škola mohla být,  majitel  pronajmout
nechtěl. V důsledku obav z velkých investic škola otevřena nebyla. Otevření školy se podařilo
až dlouho po válce v září r. 1960.

Byla školou čtyřtřídní s počtem 11 žáků.

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. 

Už po třech letech ale škola byla pro malý počet žáků uzavřena. Obec byla přiškolena
k Přimdě.

Po dobu tříleté existence na škole vyučovali tito učitelé:

1. 9. 1960 - 31. 8. 1962 Marie Benešová

1. 9. 1962 – 19. 1. 1963 Zdena Perestujková

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru 

Dochované písemnosti Základní devítileté školy v Nové Vsi převzala po jejím zrušení
Základní devítiletá škola v Přimdě. Státní okresní archiv v Tachově tyto písemnosti převzal
od Základní devítileté školy v Přimdě dne 14. prosince 2001 k trvalé archivní úschově (číslo
přírůstku 36/2001).

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Ve fondu Základní devítiletá škola Nová Ves se nacházejí pouze třídní výkazy (1960 –
1963).

Výkazy byly chronologicky srovnány a zapsány do inventárního seznamu.

V průběhu pořádání nebyly navrženy žádné písemnosti k vnitřní skartaci.

Fyzický stav fondu je dobrý.

Archiválie jsou kategorie II.

Třídní výkazy jsou uloženy v jednom kartonu.
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IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Tři dochované třídní výkazy jsou jediné dostupné písemnosti k dějinám školy a obce
zároveň. Proto jsou cenným archivním materiálem.

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 25. 10. 2005 Dana Bízová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

Diplomová práce, Jana Valečková, Dějiny škol na Přimdsku, Plzeň 2003

Rozvoj socialistického školství na Tachovsku, Tachov 1981

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 1960 – 1961 K 1

2 Třídní výkaz 1961 – 1962 K 2

3 Třídní výkaz 1962 – 1963 K 3
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(archivního souboru): Základní devítiletá škola Nová Ves

Značka archivního souboru ZDŠ Nová Ves

Časový rozsah: 1960 - 1963

Počet evidenčních jednotek: 3 (3 úřední knihy)

Počet inventárních jednotek: 3

Rozsah bm: 0,12

Stav ke dni: 25. 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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