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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Obec Rozvadov navštívila dne 13. června 1927 tříčlenná komise, aby zajistila prostory
pro  připravovanou  českou  školu.  Komise  konala  ve  složení:  vládní  rada  Dr.  Guschal
(tachovský okresní hejtman), stavební rada a okresní lékař. Komise prohlédla starou a novou
budovu německé školy a rozhodla, že pro českou školu by měly být využity dvě místnosti ve
staré německé školní budově. Na protest Místní školní rady se tak nestalo z důvodu potřeby
těchto místností pro německou školu a také pro velký nedostatek českých dětí.

Škola v Rozvadově  byla otevřena 1.  září  1927, a to jako expozitura Státní  školy s
československým jazykem vyučovacím v Přimdě. Navštěvovalo ji tehdy 14 žáků, všichni prý
byli německé národnosti. Byla umístěna v malém nevyhovujícím domku čp. 140 (majitelem
byl domkář Karl Sima). Jediná místnost byla zároveň učebnou i kabinetem. Prvním učitelem
byl jmenován Josef Poslední.

V roce 1933 koupil stát v horní části obce, Cirku, od stavitele Schmidta vilu čp. 53 se
zahradou,  která  sloužila  ke školním účelům až do  okupace.  V ní  byla  umístěna i  česká
Mateřská škola. Dne 17. září 1933 byla škola slavnostně otevřena.

Dne 1. září 1937 převzal správu školy Jan Poslední (1. září 1937 – 13. září 1938). Škola
měla tehdy 23 žáků, ale jen 8 z nich bylo české národnosti (děti finančníků, četníků, školnice
a zemědělských dělníků z velkostatku Mnichovství).

V září 1938 byla škola v Rozvadově uzavřena.

Školu řídili:

1. 9. 1927 – 31. 8. 1937 Josef Poslední

1. 9. 1937 – 13. 9. 1938 Jan Poslední

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru 

Není jasné, kdy byly archiválie do Státního okresního archivu Tachov předány. Jedná se
o písemnosti, jež původně  byly součástí písemností Okresního úřadu Planá a byly od něj
neznámo kdy odděleny. V archivu byly zaevidovány jako samostatný fond až v roce 1999.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Ve  fondu  Obecná  škola  s  československým  jazykem  vyučovacím  Rozvadov  jsou
uloženy pouze dokumenty týkající se budovy školy (získání stavby, stavební úpravy, stavba
plotu, stavba dřevníku, odstranění houby v učebně, plán objektu) z let 1933 – 1938.

Při inventarizaci nebyly navrženy žádné písemnosti k vnitřní skartaci.

Fyzický stav fondu je dobrý.

Písemnosti jsou kategorie II.

Jazykem archivního souboru je čeština.
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Archiválie uloženy v jednom kartonu.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Poněvadž se dochovaly pouze dokumenty týkající se budovy školy, lze je považovat za
velmi cenný materiál k dějinám menšinového školství v Rozvadově.

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.

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
Rozvoj socialistického školství na Tachovsku, Tachov 1981

SOA Plzeň, ÚMŠ Plzeň, Rozvadov 1928 – 1930, karton č. 7

Jana Valečková , Dějiny škol na Přimdsku, diplomová práce, Plzeň 2003, str. 55-56

Karel Vondráček, 50 let Národní jednoty pošumavské 1884-1934, Praha 1934
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Spisový materiál

Spisy

1 Písemnosti týkající se budovy školy (stavba plotu, 1933 – 1938 N 1
stavba dřevníku, koupě domu čp. 53, stavební 
úpravy budovy, odstranění houby v učebně, 
součástí spisu je rovněž plán budovy)
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