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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Střední všeobecně vzdělávací škola v Plané vznikla 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.  Svoji
činnost zahájila 1. září 1961. Funkci ředitele školy vykonával Jindřich Korbelář. Studium na
Střední všeobecně vzdělávací škola bylo tříleté ukončené maturitní zkouškou.

Od počátkem školního roku 1968/1969 měly krajské národní výbory přeměnit postupně
Střední  všeobecně  vzdělávací  školy na Gymnázia na základě  zákona č.  168/1968 Sb.,  o
gymnáziích. Studium na gymnáziu trvalo čtyři  roky a bylo zakončeno maturitní zkouškou
jako na SVVŠ.

K oddělení Gymnázia v Plané od ZDŠ v Plané došlo až počátkem února 1970. Zároveň
bylo plánské a tachovské gymnázium spojeno pod jedno ředitelství. Ředitelem se stal Josef
Hájek, ředitel plánského gymnázia. Důvodem spojení gymnázií byl malý počet tříd v každém
z nich – pouze jedna třída, ale i  přesto musela mít obě  gymnázia svou vlastní budovu z
důvodu nedostatku učebních prostorů.  Gymnázia se lišila  od sebe větvemi,  plánské mělo
větev humanitní, tachovské přírodovědnou.

Protože  na  škole  nebyly  zastoupeny  všechny  aprobace,  vypomáhali  na  gymnáziu
vyučovat učitelé ZDŠ, popřípadě LŠU z Plané a Tachova. Zřízené organizace SSM a SRPŠ
fungovaly pro každou část gymnázia samostatně.

Ve školním roce 1972/1973 došlo k organizačním změnám. Plánské gymnázium bylo
spojeno se stříbrským a tachovské se osamostatnilo. V Plané pokračovalo studium humanitní,
ve Stříbře přírodovědné.  V obou částech školy existovaly samostatné organizace SSM a
SRPŠ. Ředitelem byl stále Josef Hájek.

Rozhodnutím ŠO - ZKNV byla k 31. 8. 1974 zrušena plánská větev a tím po 27 letech
působení  všeobecného  středního  školství  v  Plané.  Majetek  gymnázia  byl  rozdělen  mezi
gymnázium stříbrské a tachovské.

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Veškeré dochované písemnosti  zrušeného Gymnázia v Plané převzalo Gymnázium v
Tachově. Tyto písemnosti pak byly předány Státnímu okresnímu archivu v Tachově dne 28.
listopadu 2001 k trvalé archivní úschově (číslo přírůstku 28/2001).

III. Archivní charakteristika archivního souboru

V archivním souboru jsou uloženy třídní výkazy (1963 – 1973), třídní výkaz + třídní
kniha DS, která byla ve fondu ponechána, jelikož je svázána s třídním výkazem (1968 –
1970), protokoly o maturitních zkouškách (1961 – 1970, 1972 – 1974), písemné maturitní
zkoušky z ČJ, RJ a NJ (1961 – 1962, 1970 – 1974), stipendia (1970 – 1972), komplexní
posudky žáků (1971 – 1974) a celoroční plány práce (1971 – 1974).

Třídní výkazy byly chronologicky srovnány a zapsány do inventárního seznamu.
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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

Archivní  soubor Gymnázium Planá II.  ilustruje proměnu středního školství  v letech
1961 – 1980. Nejcennější  částí fondu dochované třídní výkazy a také maturitní protokoly
ukazující proměny myšlení žáků středních škol ve jmenovaném období. Agenda stipendií a
komplexních hodnocení žáků byla v souboru ponechána z exemplárních důvodů, neboť se
jedná o zajímavé písemnosti k ekonomickým, resp. ideologickým stránkám středoškolského
studia.

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 Československé socialistické republiky – ročník 1960

Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročník 1968

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

DS – Dálkové studium

LŠU – Lidová škola umění

SSM – Socialistický svaz mládeže

SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy

ŠO – ZKNV – Školský odbor západočeského krajského národního výboru

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 výkaz 1.- 4. ročník 1963 – 1964 K 1

2 Třídní výkaz 1.- 4. ročník 1964 – 1965 K 2

3 Třídní výkaz 1.- 4. ročník 1965 – 1966 K 3

4 Třídní výkaz + třídní kniha (dálkové 1968 – 1970 K 4
studium)

5 Třídní výkaz 1.- 4. ročník 1968 – 1970 K 5

6 Třídní výkaz 1. - 4. ročník 1970 – 1973 K 6

7 Protokol o maturitních zkouškách 1961 – 1970 K 7

8 Protokol o maturitních zkouškách 1972 – 1974 K 8

Spisy

9 Písemné maturitní zkoušky z českého 1961 – 1962 N 1
a ruského jazyka

Písemné maturitní zkoušky z českého, 1970 – 1974 N 2
ruského a německého jazyka

10 Stipendia 1970 – 1972 N 2

11 Komplexní hodnocení žáků 1971 – 1974 N 3

12 Celoroční plány práce 1971 – 1974 N 3
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky 

(archivního souboru): Gymnázium Planá II.

Značka archivního souboru: G  Planá II.

Časový rozsah: 1961 - 1974

Počet evidenčních jednotek: 11(8 úředních knih, 3 kartony )

Počet inventárních jednotek: 12

Rozsah bm: 0,50 (0,16 úřední knihy, 0,34 kartony)

Stav ke dni: 21. prosince 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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