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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Jedenáctiletá střední škola v Tachově vznikla až počátkem školního roku 1958/1959.
Škola byla umístěna v nově postavené školní budově v Hornické ulici v Tachově čp. 1325,
která byla slavnostně otevřena 31. srpna 1958. Do této doby absolvovali žáci z Tachova IX. -
XI. postupný ročník na Jedenáctileté střední škole v Plané, popř. jinde.

Škola  se  řídila  zákonem  č.  31/1953  Sb.,  o  školské  soustavě  a  vzdělávání  učitelů
(školský zákon). Tento zákon nově upravoval organizaci škol a jedenáctiletá střední škola na
jeho základě nahradila v Tachově osmiletou střední školu. Mimo JSŠ v Tachově existovala
ještě  škola  národní,  od  školního  roku  1960/1961  osmiletá  střední  škola,  která  byla  od
školního roku 1958/1959 umístěna v školní budově v Kostelní ulici čp. 583.

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.

Škola zanikla 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. 1958 – 31. 8. 1959 J. Kubíček

1. 9. 1959 – 31. 8. 1960  Josef Hájek

1. 9. 1960 – 30. 6. 1961 Emil Kačírek

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Dochované  písemnosti  Jedenáctileté  střední  školy  v  Tachově  převzala  po  její
transformaci  Základní škola Tachov, Hornická ulice.  ZŠ v Hornické ulici  v Tachově  tyto
písemnosti předala Státnímu okresnímu archivu Tachov k trvalé archivní úschově ve dvou
skartačních řízení. V prvním skartačním řízení převzal archiv třídní výkazy z let 1958 – 1961,
maturitní zkoušky 1960 – 1961 a plány práce 1959 - 1960 dne 17. prosince 2001 (číslo
přírůstku  38/2001).  Ve  druhém skartačním řízení  byla  dne  27.  března  2006  předána  do
archivu školní kronika z let (1945) 1958 – 1960 (číslo přírůstku 4/2006).

III. Archivní charakteristika archivního souboru

V archivním souboru Jedenáctiletá střední škola Tachov jsou uloženy: školní kronika z
let (1945) 1958 – 1960, třídní výkazy z let 1958 – 1961, maturitní zkoušky z let 1960 – 1961,
plány práce a plnění úkolů 1959 - 1960. Školní kronika byla vedena kontinuálně od roku
1945 nejprve pro Měšťanskou školu,  od roku 1948 pro školu střední,  od roku 1953 pro
osmiletou střední školu a konečně od roku 1958 pro jedenáctiletou střední školu. Protože byla
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kronika ukončena až v roce 1960, byla ponechána v archivním souboru JSŠ Tachov.

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 I., II.

Písemnosti jsou uloženy ve čtyřech kartonech.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Ačkoliv  se jedná o rozsahem poměrně  malý archivní  soubor,  význam dochovaných
archiválií  lze  spatřovat  především  v  tom,  že  se  jedná  o  první  střední  školu  poskytující
všeobecné  střední  vzdělání  v  okresním městě  Tachově.  Tato  škola  tak  zahájila  existenci
všeobecného středního školství, které v Tachově funguje doposud. 

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Fond 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

Rozvoj socialistického školství na Tachovsku, Tachov 1981

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 

MěšťŠ – Měšťanská škola

SŠ – Střední škola

OSŠ – Osmiletá střední škola
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Kronika (1945) 1958 – 1960 K 1

2 Třídní výkaz I. - V., VI. - 10. ročník 1958 – 1959 K 2

 3 Třídní výkaz I. - V. ročník 1959 – 1960 K 3

4 Třídní výkaz VI. - XI. ročník 1959 – 1960 K 4

5 Třídní výkaz I. - V. ročník 1960 – 1961 K 5

6 Třídní výkaz VI. - X. ročník 1960 – 1961 K 6

Spisový materiál

2) Spisy

7 Maturitní zkoušky 1960 N 1

Maturitní zkoušky 1961 N 1

8 Plány práce a plnění úkolů 1959 – 1960 N 1
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky 

(archivního souboru): Jedenáctiletá střední škola Tachov

Značka archivního souboru: JSŠ Tachov

Časový rozsah: (1945)1958 - 1961

Počet evidenčních jednotek: 6 (6 úředních knih, 1 karton)

Počet inventárních jednotek: 6

Rozsah bm: 0,48 (0,36 úřední knihy, 0,12 karton)

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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