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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Česká škola v Plané byla jednotřídní a nacházela se ve starém rozložitém domě čp. 141
na Kostelním náměstí v jižní části historického městského jádra. K jejímu otevření došlo 1.
září  1921.  Řídícím učitelem byl  jmenován Josef  Růžek,  který sem přišel  z  Nové Vsi  u
Dobřan. Výuka byla zahájena pro 16 žáků.

Od 1. září 1923 pak byl správcem školy jmenován Otakar Peroutka. Ve školním roce
1923/1924  bylo  do  ní  zapsáno  celkem 22  žáků,  z  nichž  14  bylo  národnosti  české  a  8
národnosti  německé.  Žactvo  bylo  různého  věku,  od  1.  do  8.  postupného  ročníku.  Bylo
rozděleno  ve  třídě  do  4  oddělení,  což  nebyl  právě  nejlehčí  způsob  vyučování.  K  tomu
přibývaly potíže s německými žáky, kteří neuměli česky buď vůbec nebo jen málo. 

Němečtí žáci byli přijímáni z důvodu udržení minimálního počtu žáků rozhodujícího o
dalším trvání české školy v Plané nebo k dosažení takového počtu, aby bylo možno školu
rozšířit. 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství  rozšířilo školu na dvojtřídní od roku 1924.
Počet  žáků  stoupl  na  41.  Nastalo  sice  výrazné  zlepšení  práce  školy pro  žáky 1.  až  5.
postupného  ročníku,  ale  problém starších  žáků  patřících  vlastně  už  do  měšťanské školy
přetrvával. I přes rozšíření zůstala škola v Plané školou obecnou, proto rodiče starších dětí
opouštěli pohraničí a odcházeli tam, kde měšťanské školy už byly. Konec fungování školy
není žádným způsobem písemně doložen, nicméně lze předpokládat, že svou činnost uzavřela
následkem odtržení pohraničních území po Mnichovské dohodě někdy v průběhu září – října
1938.

1. 9. 1921 – (přesný datum odchodu není znám) Josef Růžek

1. 9. 1923 – 30. 6. 1924 Otakar Peroutka

        1924 – 1926 (přesná data nejsou známa) Vaněk 

1. 9. 1926 – 30. 8. 1937 Jaroslav Kolář

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru 

Dochované písemnosti České státní školy národní v Plané převzala po jejím zrušení
škola v Plané, náměstí Svobody. Státnímu okresnímu archivu v Tachově byly tyto archiválie
předány ze ZŠ Planá, náměstí Svobody dne 26. září 2001 k trvalé archivní úschově (číslo
přírůstku 20/2001).

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Ve fondu Česká státní škola národní Planá je uložena neúplná řada třídních výkazů
(1926 – 1937),  třídní  kniha (1926 – 1927),  index  normálií  (1919) 1921 – 1938 a kniha
docházky a výchovné práce mateřské školy (1929 – 1930).

Třídní výkazy byly chronologicky srovnány a zapsány do inventárního seznamu.
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V průběhu inventarizace nebyly navrženy žádné písemnosti k vnitřní skartaci.

Archiválie jsou kategorie II.

Jazykem archivního souboru je čeština.

Dochované písemnosti jsou uloženy v jednom kartonu.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Dochované písemnosti menšinové České státní národní školy v Plané jsou jedinečným
pramenem dokladujícím fungování menšinového školství v období první republiky. Jediná
dochovaná  třídní  kniha  ve  fondu  zůstává,  neboť  je  jediným  dokumentem  dokazujícím
existenci II. třídy ve šk. r. 1926/27. 

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a vyhotovení pomůcky

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

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

Denisa Dologhová Denisa, Historie školství v Plané - seminární práce z dějepisu, 2005

Otakar Peroutka, Vzpomínky starého menšinového učitele, in: Sborník Okresního muzea v
Tachově, 1972/8, str. 19-38

Rozvoj socialistického školství na Tachovsku, Tachov 1981

Eduard Senft, Geschichte der Herrschaft und Stadt Plan in Böhmen, II. Band, Planá 1937, str.
293, 315
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

MŠ – Mateřská škola

ZŠ – Základní škola
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Třídní výkaz I. třída 1926 – 1927 K 1

2 Třídní výkaz II. třída 1927 – 1928 K 2

3 Třídní výkaz I. třída 1928 – 1929 K 3

4 Třídní výkaz II. třída 1929 – 1930 K 4

5 Třídní výkaz II. třída 1930 – 1931 K 5

6 Třídní výkaz II. třída 1932 – 1933 K 6

7 Třídní výkaz I. třída 1934 – 1935 K 7

8 Třídní výkaz II. třída 1934 – 1935 K 8

9 Třídní výkaz I. třída 1935 – 1936 K 9

10 Třídní výkaz I. třída 1936 – 1937 K 10

11 Třídní kniha II. třída 1926 – 1927 K 11

12 Docházka a přehled výchovné práce MŠ 1929 – 1930 K 12

13 Index normálií (1919) 1921 – 1938 K 13
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