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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Obecná  škola  s  československým  jazykem  vyučovacím  v  Pavlově  Studenci  byla
otevřena 1. září  1928. Škola byla jednotřídní a byla umístěna v jedné místnosti budovy školy
německé. Na zřízení školy měli velkou zásluhu všichni členové Národní jednoty Pošumavské
s předsedou p. Otakarem Procházkou a taktéž nesporně četnický štábní strážmistr p. František
Kurka.

Prvním  výpomocným  učitelem  a  správcem  školy  byl  ustanoven  Jaroslav  Špelina,
absolvent učitelského ústavu v Plzni. Z 35 – 40 dětí, které byly zapsány do české školy, jich
nastoupilo  pouhých 14.  Důvodem byla  velká  německá agitace,  většina  zdejších  chudých
občanů  pracovala v Bavorsku v továrně na perleťové zboží, a bylo jim pohrozeno  výpovědí,
pokud dají své děti do české školy. Ze strachu z propuštění zůstaly děti ve škole německé i
přestože si většina rodičů přála umístit děti do nové české školy. Do školy docházely děti z
Předního Pavlova Studence, ze Zadního Pavlova Studence a z Jalového Dvora.

Do 31. prosince 1928 patřila škola pod plzeňský inspektorát. Od 1.  ledna 1929 byl
plzeňský obvod značně rozšířen o nové školy, byl proto zřízen inspektorát v Chebu, pod který
byla škola v Pavlově Studenci zařazena až do počátku školního roku 1935/1936. Poté spadala
pod inspektorát státních škol, který byl zřízen v Horšovském Týně.

Ve  školním  roce  1936/1937  bylo  výnosem  MŠNO  ze  dne  29.  srpna  1936,  čís.
101.339/36/4   povoleno  na zdejší  škole  jako  nepovinný předmět  vyučování  německému
jazyku.

Až do svého zániku do října 1938 byla česká škola umístěna v budově školy německé i
přestože se již od školního roku 1932/1933 MŠNO všemožně snažilo pro českou školu a
mateřskou školu, která měla být zřízena, odkoupit dům p. Pittnera, což se nepodařilo.

Správou školy po dobu její existence byli pověřeni:

1. 9. 1928 – 1. 10. 1929 Jaroslav Špelina

2. 10. 1929 – 30. 6. 1930 Václav Košna

1. 7. 1930 – 31. 8. 1930 Antonín Němec

1. 9. 1930 – 7. 9. 1930 škola bez učitele

8. 9. 1930 – 30. 9. 1931 František Kratochvíl

1. 10. 1931 – 31. 8. 1934 Svatoslav Komárek

1. 9. 1934 – 31. 8. 1936 Emanuel Bartůněk

1. 9. 1936 – 31. 8. 1937 Josef Motys

1. 9. 1937 – říjen 1938 František Sadovský
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II. Vývoj a d ějiny archivního souboru 

Dochované archiválie, tj. školní kroniku, třídní knihy, korespondenci a pokladní deník
Obecné  školy  s  československým  jazykem  vyučovacím  v  Pavlově  Studenci  převzal
neznámým způsobem 10. prosince 1958 Okresní archiv Tachov se sídlem ve Stříbře.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Ve fondu Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Pavlův Studenec jsou
uloženy: školní kronika (1928 – 1938), dvě třídní knihy ( 1937 – 1938, 1938 ), pokladní deník
(1932 – 1938) a korespondence školy (  1936).  Třídní  knihy byly ve fondu ponechány z
exemplárních důvodů,  neboť  se jedná o jeden ze dvou případů  dochovaných dokumentů
svého druhu ve fondech menšinových škol na území okresu Tachov.

Žádné písemnosti nebyly navrženy k vnitřní skartaci.

Fyzický stav fondu je dobrý.

Archiválie jsou kategorie I.,II.

Jazykem archivního souboru je čeština.

Třídní knihy, korespondence a podací deník jsou uloženy v jednom kartonu.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Školní kronika, která byla dochována, je cenným materiálem k dějinám obce a existence
menšinové školy. Třídní knihy byly ve fondu ponechány, neboť jsou jedinou ilustrací náplně
výuky v menšinové škole v meziválečném období na území sudetského regionu. 

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a vyhotovení pomůcky

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

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

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

SOA Plzeň, ÚMŠ Plzeň, Pavlův Studenec 1932, karton č. 6

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

ÚMŠ – Ústřední matice školská

MŠNO – Ministerstvo školství a národní osvěty
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřední knihy

l Kronika 1928 – 1938 K 1

2 Třídní kniha 1937 – 1938 K 2

3 Třídní kniha 1938 K 3

Spisový materiál

2) Spisy

4 Korespondence školy 1936  N 1

5 Pokladní deník 1932 – 1938  N 1
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky

(archivního souboru): Obecná škola s československým jazykem 
vyučovacím Pavlův Studenec

Značka archivního souboru: ČOŠ Pavlův Studenec

Časový rozsah: 1928 - 1938

Počet evidenčních jednotek: 4 (3 úřední knihy, 1 karton)

Počet inventárních jednotek: 5

Rozsah bm: 0, 15 (0,03 bm úřední knihy, 0,12 bm karton)

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
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