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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Počátkem  června  1950  bylo  rozhodnuto,  že  ve  Stříbře  bude  zřízeno  čtyřleté 
Pedagogické gymnázium pro vzdělání učitelek mateřských škol v kraji Plzeňském. Tato škola 
se ve své činnosti řídila zákonem č. 95/1948 o základní úpravě jednotného školství (školský 
zákon). Její třídy byly umístěny v budově gymnázia. Školním rokem 1950/1951 tedy působily 
v  budově  dva  ústavy  –  gymnázium  a  pedagogické  gymnázium  pro  vzdělání  učitelek 
mateřských škol.  Každé z  gymnázií  mělo  své  učitelské  sbory a  svůj  vyučovací  program. 
Jediné, co bylo společné, byly pedagogické porady učitelů a ředitelé ústavu.

Vyučování na pedagogickém gymnáziu bylo zahájeno 1. září 1950. Správou školy byl 
pověřen Václav Miškovský.

Od školního roku 1953/1954 se název školy na základě zákona č. 31/1953 o školské 
soustavě a vzdělávání  učitelů (školský zákon) § 7 změnil  z Pedagogického gymnázia pro 
vzdělání  učitelek  mateřských  škol  Stříbro  na  Pedagogickou  školu  pro  vzdělání  učitelek 
mateřských škol Stříbro, která byla tříletá. Tento název škole zůstal až do jejího zániku.

Školu řídili profesoři:

1. 9. 1950 – 31. 8. 1952 Václav Miškovský

1. 9. 1952 – 31. 8. 1953 Václav Šíp

1. 9. 1953 – 31. 8. 1956 Šárka Černá

1. 9. 1956 – do zániku školy Václav Miškovský

Škola  zanikla  27.  června  1959  s  koncem  školního  roku  1958/1959,  přičemž 
Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol byla přeložena do Sušice.

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Většina  materiálu  byla  do  archivu  přivezena  po  likvidaci  ústavu  v  roce  1960 
likvidátorem M. Průchou. Jednalo se o písemnosti týkající se žákovského domova a částečně 
hospodaření Pedagogické školy z let 1950 - 1959, které však byly při inventarizaci vnitřně 
vyskartovány.

Třídní výkazy, třídní knihy, maturitní protokoly a další materiál sepsaný v inventárním 
seznamu byl zřejmě předán nástupnické škole v Sušici. Tato škola však byla zrušena v roce 
1966 a materiál  byl předán do Karlových Varů.  Okresnímu archivu Tachov se sídlem ve 
Stříbře byl předán 3. 12. 1973 (č. přírůstku 135) z Pedagogické školy v Karlových Varech.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Původně byly do jednoho fondu zahrnuty archiválie jak Pedagogické školy pro vzdělání 
učitelek mateřských škol ve Stříbře, tak Střední pedagogické školy ve Stříbře z let 1978 – 
1990. Archiválie druhé jmenované školy byly při inventarizaci přesunuty do nově vzniklého 
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fondu Střední pedagogická škola Stříbro 1978 – 1990, protože tato škola na předešlou nijak 
nenavazovala. Jedná se o 10 kartonů o celkové metráži 1,2 bm.

V archivním souboru jsou uloženy třídní výkazy (1950 – 1959), maturitní  protokoly 
(1950 – 1959), inventární deníky pro přírůstky 1950 – 1957, podací protokoly (1950 – 1959) 
a spisový materiál (1950 – 1959).

Dochované protokoly z praxe, kádrové posudky (původně písemnosti skupiny „V“ viz 
Směrnice  č.  32  MŠK pro  vyřazování  (skartaci)  písemností  v  oboru  působnosti  MŠK čj. 
10324/60-L z  1.  dubna 1960 -  platná  do  r.  1986)  konkrétně  dokládají  odbornou činnost 
jediného pedagogického původce,  který v  50.letech  vyvíjel  činnost  na  území  současného 
okresu Tachov.

Třídní výkazy uložené ve fondu Pedagogické školy pro vzdělání učitelek mateřských 
škol Stříbro byly chronologicky srovnány a zapsány do inventárního seznamu.

V  průběhu  pořádání  byla  provedena  rozsáhlá  vnitřní  skartace  v  rozsahu  2,10  bm 
(Protokol o vyřazení dokumentů ve vnitřní skartaci čj. SOAP/090-045/06-03 ze dne 18. 1. 
2006 schválený čj. SOAP/008-3313/2006 z18. 12. 2006), při níž byly vyřazeny písemnosti 
týkající se především žákovského domova a hospodaření školy (25 kartonů z let 1950 – 1959 
a 2 účetní knihy z let (1946) 1950 – 1952). Z archivního hlediska se nejedná o písemnosti 
trvalé  hodnoty.  Celková  metráž  fondu  se  tedy  důsledkem  vnitřní  skartace  a  přesunem 
archiválií do nového fondu Střední pedagogická škola Stříbro snížila na 0,7 bm.

Z  fondu  Pedagogické  školy  pro  vzdělání  učitelek  mateřských  škol  ve  Stříbře  byly 
vyčleněny také archiválie, které chyběly ve fondu Gymnázia Stříbro při revizi v roce 1999. 
Jedná se o poradní protokoly z let 1949 – 1950, 1950 – 1951 a kvalifikační spisy profesorů z 
let 1950 – 1952.

Fyzický stav fondu je dobrý.

Archiválie jsou kategorie II.

Jazykem archivního souboru je čeština.

Písemnosti jsou uloženy v pěti kartonech.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou školu pro vzdělání učitelek mateřských škol v 
našem okrese, jsou dochované písemnosti  cenným pramenem jak k tomuto typu škol,  tak 
doplňují celkový obraz středního školství po roce 1945. 

 
V. Záznam o uspořádání archivního souboru a vyhotovení pomůcky

Archivní soubor uspořádala a pomůcku sestavila Dana Bízová v lednu 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 I. - poradní protokol 1950 - 1951

SOŠ Stříbro, 100. výročí středního školství, 40. výročí zemědělského školství, Stříbro 1999
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid.jednotka

Úřední knihy

1 Třídní výkaz 1950 – 1951 K 1

2 Třídní výkaz 1951 – 1952 K 2

3 Třídní výkazy 1952 – 1953 K 3

4 Třídní výkazy 1953 – 1954 K 4

5 Třídní výkazy 1954 – 1955 K 5

6 Třídní výkazy 1955 – 1956 K 6

7 Třídní výkazy 1956 – 1957 K 7

8 Třídní výkazy 1957 – 1958 K 8

9 Maturitní protokoly 1950 – 1958 K 9

10 Třídní výkazy a maturitní protokoly 1958 – 1959 K 10

11 Třídní výkaz III. třída (dálkové studium) 1958 – 1959 K 11

12 Inventární deník pro přírůstky 1950 – 1951 K 12

13 Inventární deník pro přírůstky 1951 – 1954 K 13

14 Inventární deník pro přírůstky 1954 – 1957 K 14

Spisový materiál

1) Registraturní pomůcky

15 Podací protokol 1950 – 1954 R 1

16 Podací protokol (Státní internát pedagogického 1953 – 1955 R 2
gymnázia pro vzdělávání učitelek mateřských škol)

17 Podací protokol (Státní internát pedagogického 1956 – 1959 R 3
gymnázia pro vzdělávání učitelek mateřských škol)

2) Spisy

18 Protokol o písemné maturitní zkoušce 1959 N 1
(ruský jazyk, český jazyk – III.A, III.B, dálkové
studium)
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

19 Protokol o rozhovorech s účastnicemi řízené 1955 – 1956 N 2
praxe, oddělení A

20 Protokol o rozhovorech s účastnicemi řízené 1955 – 1956 N 2
praxe, oddělení B

21 Protokol o rozhovorech a účastnicemi řízené 1956 – 1957 N 2
praxe

22 Protokol o vysvědčeních způsobilosti k 1956 – 1957 N 2
vyučování na mateřských školách

23 Protokol o rozhovorech s účastnicemi řízené 1957 – 1958 N 2
praxe

24 Jednoroční řízená praxe absolventek – třída A 1958 – 1959 N 2

25 Jednoroční řízená praxe absolventek – třída B 1958 – 1959 N 2

26 Kádrové posudky III. A, III. B, opisy umístěnek 1959 N 2

27 Různé pokyny pro pedagogické školy 1956 – 1959 N 2

28 Různé pokyny pro dálkové studium na pedagogické 1955 – 1959 N 2
škole

29 Osobní spis profesora Václava Spěváčka 1950 N 2
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky 

archivního souboru: Pedagogická škola pro vzdělávání učitelek
mateřských škol Stříbro

Značka archivního souboru: PŠ Stříbro

Časový rozsah: 1950 - 1959

Počet evidenčních jednotek: 19  (14  úředních  knih,  3  podací  protokoly,  2  
kartony)

Počet inventárních jednotek: 29

Rozsah bm: 0,7 (0,40 úřední knihy, 0,06 podací protokoly, 0,24 
kartony)

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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