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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Jedenáctiletá střední škola v Plané vznikla na základě zákona č. 31/1953 Sb., o školské
soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon). Tento zákon nově upravoval organizaci škol a
jedenáctileté střední školy na jeho základě nahradily jak školy střední, tak i národní školy a
bývalá gymnázia.  Ve školním roce 1953/1954 byly na škole tyto třídy: 3 třídy bývalého
gymnásia, 13 tříd bývalé střední školy a 11 tříd bývalé národní školy. Ředitelem JSŠ v Plané
byl ustanoven Karel Žuček.

V prvních osmi postupných ročnících žáci jedenáctileté střední školy získali základní
všeobecné vzdělání  a v  posledních třech postupných ročnících vyšší  všeobecné vzdělání.
Poslední tři  postupné ročníky byly výběrové. Mohli být do nich přijati žáci, kteří úspěšně
ukončili osmiletou střední školu nebo prvních osm postupných ročníků jedenáctileté střední
školy.

Tento zákon dále rozvádělo vládní nařízení č. 32/1953 Sb., o přeměně dosavadních škol
na školy podle nového školského zákona, kdy národní, střední školy a gymnázia se počátkem
školního roku 1953/1954 přeměnily na všeobecně vzdělávací školy nové školské soustavy.
Pro školní rok 1953/1954 byl podle potřeby ponechán IV. postupný ročník dosavadní střední
školy jako jednoroční kurs (JUK). Žáci III. postupného ročníku střední školy ukončili koncem
školního roku 1952/1953 povinnou školní docházku a mohli se na základě tohoto vládního
nařízení buď přihlásit do devátého postupného ročníku jedenáctileté střední školy, popř. na
pedagogickou školu nebo výběrovou odbornou školu.

Škola zanikla na konci školního roku 1960/1961 na základě zákona č. 186/1960 Sb., o
soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), kdy bylo základní a střední školství opět
rozděleno a vznikly základní devítileté školy a střední všeobecně vzdělávací školy.

Ředitelé školy :

1. 9. 1953 – 31. 8. 1959 Karel Žuček

1. 9. 1959 – 31. 8. 1960 Stanislav Doležal

1. 9. 1960 – 30. 6. 1961 Josef Hájek

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Většinu písemností Jedenáctileté střední školy v Plané po její  transformaci převzala
Základní škola v Plané, náměstí Svobody. Státní okresní archiv v Tachově je převzal od ZŠ v
Plané dne 26. září 2001 k trvalé archivní úschově (číslo přírůstku 20/2001). Kniha protokolů
o maturitních zkouškách byla po zrušení školy převzata SVVŠ Planá, odkud nastoupila cestu
po  spisovnách  nástupnických  Gymnázií  v  Plané,  ve  Stříbře  a  v  Tachově.  Konečně
Gymnázium v  Tachově  předalo knihu 28.  listopadu 2001 Státnímu okresnímu archivu v
Tachově k trvalé archivní úschově (číslo přírůstku 28/2001).
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III. Archivní charakteristika archivního souboru

V archivním souboru JSŠ Planá jsou uloženy třídní výkazy z let 1953 – 1961, písemné
práce, závěrečné zkoušky, přihlášky za období 1954 – 1960 a kniha protokolů o závěrečných
zkouškách z let 1954 - 1960. Veškeré uvedené archiválie byly součástí fondu Základní škola
Planá, nám. Svobody (EL NAD 865) a byly odtud vyčleněny. Přijímací agenda, písemné práce
i  zkoušková agenda byly v  souboru ponechány z  exemplárních důvodů,  neboť jedinečně
ilustrují poměry okolo přijímacího řízení a písemné práce odrážejí atmosféru v socialistickém
školství 50. let.

Třídní výkazy byly chronologicky srovnány a zapsány do inventárního seznamu.

V průběhu pořádání byla navržena k vnitřní skartaci (Protokol o vyřazení dokumentů ve
vnitřní  skartaci  čj.  SOAP/090-0454/2006  ze  dne  31.  8.  2006  schválený  čj.  SOAP/008-
3313/2006  z  18.  12.  2006)  běžná  korespondence,  přijímací  řízení,  personální  záležitosti
(osobní záznamy žáků) z let 1953 – 1961, jež jsou z badatelského hlediska bezvýznamné.
Celková metráž vnitřní skartace je 0,50 bm.

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

Písemnosti jsou kategorie II.

Jazykem archivního souboru je čeština.

Dochované archiválie jsou uloženy 14 kartonech.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Archivní soubor je jedinečně dochovanou ukázkou vývoje jednoho z prvků středního
školství ve městě v letech 1953 – 1961. Jeho význam je ještě zdůrazněn tím, že všeobecné
střední školství  existovalo v  Plané již  před vznikem Jedenáctileté střední  školy i  po její
transformaci a archiválie JSŠ tak činí obraz o tomto typu školství v Plané úplným.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

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

V Tachově 21. prosince 2006 Dana Bízová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

Sbírka zákonů republiky Československé – ročník 1953

Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročník 1960
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

JSŠ – Jedenáctiletá střední škola

JUK – Jednoroční učební kurs

ZŠ – Základní škola
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Inventární seznam

7



Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Třídní výkaz I. A – VI. A 1953 – 1954 K 1

2 Třídní výkaz VI. B – XI. 1953 – 1954 K 2

3 Třídní výkaz I. A – VI. A 1954 – 1955 K 3

4 Třídní výkaz VI. B – XI. + IX. pro pracující 1954 – 1955 K 4

5 Třídní výkaz I. A – VI. A 1955 – 1956 K 5

6 Třídní výkaz VI. B – XI. + X. pro pracující 1955 – 1956 K 6

7 Třídní výkaz I. A – VI. B 1956 – 1957 K 7

8 Třídní výkaz VI. C – XI. 1956 – 1957 K 8

9 Třídní výkaz I. A – V. C 1957 – 1958 K 9

10 Třídní výkaz VI. A – XI. 1957 – 1958 K 10

11 Třídní výkaz I. A – VI. D 1958 – 1959 K 11

12 Třídní výkaz VI. E – XI. 1958 – 1959 K 12 

13 Třídní výkaz I. A – V. C 1959 – 1960 K 13

14 Třídní výkaz VI. A – XI. 1959 – 1960 K 14

15 Třídní výkaz I. A – V. C 1960 – 1961 K 15

16 Třídní výkaz VI. A – XI. 1960 – 1961 K 16 

17 Kniha protokolů o závěrečných zkouškách 1954 – 1960 K 17

Spisový materiál

2) Spisy

18 Písemné práce z českého jazyka – VIII. A, VII. B, 1954 – 1955 N 1
písemné práce z matematiky – VIII: A , VIII. B, 
výroční zkoušky z matematiky– JUK, 
přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky – 
střední škola pro pracující, přijímací zkoušky do 
IX. třídy, nacionale žáků

19 Závěrečné zkoušky VIII. tříd, písemné maturity - 1954 - 1955 N 2
ruský jazyk, přijímací zkoušky do IX. třídy, 

20 Přihlášky žáků do IX. třídy, závěrečné zkoušky 1955 – 1956 N 3
z českého jazyka, matematiky – VIII. A, VIII. B, 
písemné maturity – rusky jazyk, přijímací zkoušky 
do IX. ročníku, přihlášky do střední školy pro 
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Inv. č. ObsahČasový rozsah Evid. Jednotka

pracující

21 Závěrečné zkoušky VIII. tříd, písemné maturity – 1956 – 1957 N 4
ruský jazyk, písemné maturity střední školy pro
pracující, přihlášky do výběrové školy

22 Závěrečné zkoušky VIII. tříd, písemné maturity - 1957 – 1958 N 5 
ruský jazyk

23 Písemné maturitní zkoušky  VIII. tříd – ruský 1958 – 1960 N 6
jazyk, přihlášky k maturitní zkoušce žáků IX. tříd,
písemné maturitní zkoušky IX. tříd

9



Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky 

(archivního souboru): Jedenáctiletá střední škola Planá

Značka archivního souboru: JSŠ Planá

Časový rozsah: 1953 - 1961

Počet evidenčních jednotek: 23 (17 úředních knih, 6 kartonů spisů)

Počet inventárních jednotek: 23

Rozsah bm: 1,7 (0,98 úřední knihy, 0,72 spisy)

Stav ke dni: 21. prosince 2006

Archivní soubor zpracoval(a): Dana Bízová

Pomůcku sestavil(a): Dana Bízová

Počet stran: 10

Počet exemplářů: 6

Pomůcku schválila: PhDr. Markéta Novotná
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