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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Státní reálné Gymnázium v Plané bylo slavnostně  otevřeno 5. října 1947. Přespolní
žáci, kteří byli ubytováni v místnosti školní kuchyně se během prvního pololetí školního roku
1947/1948 přestěhovali do nové internátní budovy na Masarykově náměstí.

Začátkem  školního  roku  1948/1949  se  státní  reálné  gymnázium  přejmenovalo  na
Reálné gymnázium Dr. Zdeňka Nejedlého v Plané u Mariánských Lázní.

Na základě  zákona  č.  95/1948 Sb.  o  základní  úpravě  jednotného školství  (školský
zákon) byla školní docházka na gymnáziu zkrácena z osmi na čtyři roky. S tím také souvisela
změna jména školy. Od školního roku 1949/1950 byla škola na místo dřívějšího Státního
reálného gymnasia Dr Zdeňka Nejedlého v Plané u Mariánských Lázní označována jen jako
Gymnasium Dr. Zdeňka Nejedlého v Plané u Mariánských Lázní. 

Gymnázium zaniklo na základě zákona č. 31/1953 Sb. o školské soustavě a vzdělávání
učitelů  (školský zákon).  Tento  zákon  nově  upravoval  organizaci  škol  v  Československé
republice a gymnázia jím byla nahrazena jedenáctiletými středními školami.

Na  konci  školního  roku  1952/1953  gymnázium  zaniklo,  resp.  bylo  nahrazeno
Jedenáctiletou střední školou v Plané.

Gymnázium řídili profesoři:

5. 10. 1947 – 1950 Jindřich Korbelář

1950 – 1952 Zdeněk Kačer

1952 – 1953 Luděk Zídek

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Po zrušení  gymnázia  přešly dochované písemnosti  (kromě  protokolu  o  maturitních
zkouškách z let 1946 – 1953) do Jedenáctileté střední školy v Plané. Po zrušení JSŠ v roce
1960 archiválie Gymnázia převzala ZDŠ v Plané, náměstí Svobody.  Dne 26. září 2001 tyto
písemnosti převzal Státní okresní archiv v Tachově od ZDŠ v Plané k trvalé archivní úschově
(číslo přírůstku 20/2001). Protokol o maturitních zkouškách převzalo Gymnázium v Tachově.
Archivu byl protokol předán 28. listopadu 2001 (číslo přírůstku 28/2001).

III. Archivní charakteristika archivního souboru

V archivním souboru Gymnázium Planá I. jsou uloženy třídní výkazy (1947 – 1950),
hlavní katalogy (1947 – 1949, 1952 – 1953), protokol o zkouškách (1946 – 1953), podací
protokol (1948 – 1950), písemné závěrečné zkoušky, protokoly o závěrečných zkouškách,
přihlášky k  závěrečné  zkoušce (1949  –  1953).  Písemné závěrečné zkoušky,  protokoly o
závěrečných  zkouškách  a  přihlášky  k  závěrečné  zkoušce  byly  v  souboru  ponechány  z
exemplárních důvodů, neboť jedinečně ilustrují poměry okolo přijímacího řízení a písemné
práce odrážejí atmosféru v socialistickém školství 50. let.
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K sepsání kapitoly I. Vývoj původce archivního souboru bylo použito školní kroniky
Gymnázia II. ve Stříbře z let 1947 – 1979. Tato kronika byla původně vedena Gymnáziem I. v
Plané, následně Gymnáziem II. v Plané a teprve po jeho sloučení se stříbrským ústavem byla
vedena tam.

Protokol o maturitních zkouškách je svázán dohromady pro Státní reálné gymnasium v
Mariánských Lázních (1946 – 1949), Městské dívčí reálné gymnásium v Plzni (1947 – 1948)
a Gymnásium Dr. Zdeňka Nejedlého v Plané u Mariánských Lázní (1949 – 1953). 

Třídní výkazy byly chronologicky srovnány a zapsány do inventárního seznamu.

V průběhu pořádání nebyly navrženy žádné písemnosti k vnitřní skartaci.

Fyzický stav archivního souboru je dobrý.

Dochované archiválie jsou kategorie II.

Jazykem archivního souboru je čeština.

Písemnosti jsou uloženy ve čtyřech kartonech.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Dochované archiválie plánského gymnázia jsou jedinečným dokladem činnosti střední
školy na malém okresním městě. Pro úplný obrázek o dění v gymnáziu je nutné využít rovněž
v textu úvodu citovanou kroniku ústavu uloženou dnes v archivním souboru Gymnázium
Stříbro II. (inv. č. 2).

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a vyhotovení 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 a nařízení republiky Československé – ročník 1948

Sbírka zákonů republiky Československé – ročník 1953

SOkA Tachov, Gymnázium Stříbro II., školní kronika (1947) 1972 - 1979
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

G - Gymnázium

JSŠ – Jedenáctiletá střední škola

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

Úřední knihy

1 Třídní výkazy 1947 – 1948 K 1

2 Třídní výkazy 1948 – 1949 K 2

3 Třídní výkazy 1949 – 1950 K 3

4 Hlavní katalog 1947 – 1948 K 4

5 Hlavní katalog 1948 – 1949 K 5

6 Hlavní katalog 1952 – 1953 K 6

7 Protokol o zkouškách (svázáno Státní reálné (1946) 1949 – 1953 K 7
gymnásium v Mariánských Lázních 1946 – 1949,
Městské dívčí reálné gymnásium v Plzni 
1947 – 1948, Gymnásium Dr. Zdeňka Nejedlého
v Plané u Mariánských Lázní 1949 – 1953)

Spisový materiál

1) Registraturní pomůcky

8 Podací protokol 1948 – 1950 R 1

2) Spisy

9 Písemné závěrečné zkoušky, protokoly o 1949 – 1950 N 1
závěrečných zkouškách, přihlášky k závěrečné
zkoušce

Písemné závěrečné zkoušky, protokoly o 1950 – 1951 N 2
závěrečných zkouškách, přihlášky k závěrečné
zkoušce

Písemné závěrečné zkoušky, protokoly o 1951 – 1953 N 3
závěrečných zkouškách, přihlášky k závěrečné
zkoušce
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky

(archivního souboru): Gymnázium Planá I.

Značka archivního souboru: G Planá I.

Časový rozsah: (1946) 1947 - 1953

Počet evidenčních jednotek: 11  (7  úředních  knih,  1  podací  protokol,  3  
kartony )

Počet inventárních jednotek: 9

Rozsah bm: 0,50 (0,14 úřední knihy, 0,02 podací protokol, 0,34 
spisy)

Stav ke dni: 21. 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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