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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Hlavním  původcem  myšlenky  založení  české  školy  byl  nájemce  cebivského
hospodářského dvora Tomáš Janovec,  jehož v  této  aktivitě  podporovali  další  čeští  státní
zaměstnanci a hospodářští dělníci, kteří se v Cebivi po vzniku ČSR ocitali. Otevření Obecné
školy  s  československým  jazykem  vyučovacím  v  Cebivi  doprovázely  nemalé  problémy.
Místnost v objektu zámku, ve které měla být česká škola umístěna, byla obsazena vojskem.
Tudíž se nemohlo začít s vyučováním na této škole od 1. září 1925. Odchodem vojska byla
škola i přes velmi malý počet žáků (celkem 6) otevřena dne 14. září 1925 výnosem MŠNO č.
106.235/25-I.  Přistěhování nových obyvatel  do obce mělo za následek, že školní  rok byl
zakončen již se 16 žáky. Správcem školy byl jmenován Jaroslav Davídek.

Ve  školním  roce  1926/1927  docházeli  do  školy v  Cebivi  i  žáci  z  obce  Malovice.
Důvodem byl malý počet místních dětí. Ve školním roce 1927/1928 byl problém s počtem
dětí opačný. Přistěhováním dalších obyvatel vzrostl počet dětí dokonce až na 30 a nebylo
tudíž možno umístit je v jedné třídě. Na žádost správce školy a školního inspektora byla
povolena II. třída výnosem MŠNO ze dne 16. září 1927 čj. 5527/27. V první třídě bylo 18
žáků, ve druhé 12 žáků. První třída byla ponechána v dosavadní místnosti, druhá třída byla
umístěna v kabinetu. Pomůcky z kabinetu byly uloženy ve třídách.

Ústřední matice česká v Praze povolila ve školním roce 1928/1929 pro děti nezvládající
vyučování českého jazyka jazykový kurz č. 300.24/28 ze dne 4. října 1928. Kurz vedl správce
školy od 15. října do 15. května 1929. Kurz navštěvovalo průměrně 23 dětí. Ve školním roce
1929/1930  už  jazykový  kurz  povolen  nebyl,  přesto  správce  školy  na  přání  rodičů  ve
vyučování pokračoval zdarma alespoň dvě hodiny týdně.

Školním rokem 1931/1932 byla II. třída uznána za definitivní výnosem MŠNO z dne
19. září 1931 č. 132.076/31-I./3. I v tomto roce byl znovu povolen kurz českého jazyka pod
vedením správce školy Jaroslava Davídka.

Na základě zápisu dětí do školy ve školním roce 1933/1934, kdy bylo přijato celkem 69
žáků,  byla  výnosem  MŠNO  ze  dne  28.  července  1934.  čj.  83.506/34-I/3  povolena  III.
postupná třída. O rok později, ve školním roce 1934 – 1935 byla zřízena při obecné škole v
Cebivi mateřská škola se zaměstnávacím jazykem československým výnosem MŠNO ze dne
29. srpna 1934, č. 100.109/34-I/3. Mateřská škola byla umístěna v přízemí východního křídla
zámku. Činnost zahájila 19. října 1934 s počtem 23 žáků.

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím v Cebivi byla až do konce své
činnosti trojtřídní. Ve školním roce 1938/1939 se už Němcům nepodařilo školu zredukovat na
dvojtřídní ani na jednotřídní. K říjnu 1938 ukončila svoji činnost po záboru Sudet.

Školu postupně řídili:

1. 9. 1925 – 31. 12. 1931 Jaroslav Davídek

1. 1. 1932 – 30. 4. 1932 Anna Matoušková

1. 5. 1932 – říjen 1938 Jaroslav Davídek
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II. Vývoj a d ějiny archivního souboru 

Kronika školy v Cebivi byla stejně jako většina ostatních v roce 1938 převezena do
Plzně a dostala se do správy Archivu města Plzně. Ačkoliv školní kroniku Obecné školy s
československým jazykem vyučovacím v Cebivi zaslal Archiv města Plzně již 20. 5. 1972, čj.
OA-60-72, karta JAF byla založena až při interní revizi fondů v roce 1999.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Ve fondu Obecná škola  s  československým jazykem vyučovacím Cebiv  je  uložena
pouze školní kronika (1925 – 1938).

Při inventarizaci nebyly navrženy žádné písemnosti k vnitřní skartaci.

Fyzický stav fondu je dobrý.

Jazykem archivního souboru je čeština.

Archiválie je I. kategorie.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Dochovaná školní kronika Obecné školy s československým jazykem vyučovacím v
Cebivi jedinečným způsobem dokládá život české menšiny v Cebivi a nejbližším okolí ve
druhé polovině existence první republiky.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a vyhotovení pomůcky

Archivní  soubor  uspořádala  a  pomůcku  sestavila  Dana  Bízová  v  březnu  2006  ve
Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově 20. 12. 2006 Dana Bízová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

Jubilejní sborník Jednatelského odboru Národní jednoty Pošumavské v Plzni 1884 – 1934,
Plzeň 1934

SOA Plzeň, ÚMŠ Plzeň, Cebiv 1925 – 1936, karton č. 2

Karel Vondráček, 50 let Národní jednoty pošumavské 1884-1934, Praha 1934
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

MŠNO – Ministerstvo školství a národní osvěty

ÚMŠ – Ústřední matice školská
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Kronika 1925 – 1938 K 1

8



Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky

(archivního souboru): Obecná škola s československým jazykem 
vyučovacím Cebiv

Značka archivního souboru : ČOŠ Cebiv

Časový rozsah: 1925 - 1938

Počet evidenčních jednotek: 1 (1 úřední kniha) 

Počet inventárních jednotek: 1

Rozsah bm: 0,03

Stav ke dni: 20. 12. 2006

Archivní soubor zpracoval(a): Dana Bízová

Pomůcku sestavil(a): Dana Bízová

Počet stran: 9

Počet exemplářů: 6

Pomůcku schválila: PhDr. Markéta Novotná

9


