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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Po revoluci v r. 1848 uvedlo nové vídeňské Ministerstvo vyučování, nástupce někdejší
dvorské  studijní  komise,  do  praxe  moderní  organizaci  rakouského  školství.  Pro  střední
školství znamenalo zásadní přelom vydání jediného zákonného podkladu v podobě „Entwurf
der Organisation der  Gymnasien und Realschulen in  Oesterreich“  autorů  Karla Exnera a
Hermanna Bonitze ze dne 16. září 1849. Tento dokument (dále jen Organizační nástin) se stal
základem uspořádání středního školství fungujícího vpodst. až do r. 1938. 

Studium na nově  ustanovených osmiletých reálných či  klasických gymnáziích bylo
zakončováno  maturitní  zkouškou,  výuka  přestala  být  realizována  v  latině  a  nadále  se
vyučovalo v národních jazycích. Latina zůstala jen jedním z vyučovaných předmětů. Mezi
vyučovací předměty byla v duchu novohumanismu zahrnuta řečtina a do výuky byly době
odpovídajícím způsobem včleněny přírodní vědy. Vyučujícími na gymnáziích se směli  stát
pouze absolventi filozofických fakult s vykonanými státními zkouškami.

Reálky byly schváleny císařským nařízením č. 2040 z 2. března 1851. Toto nařízení
platilo pro reálky ve Vídni a pro českou reálku v Praze. Úplné reálky byly tehdy šestitřídní a
dělily se na nižší a vyšší stupeň, přičemž oba stupně představovaly tříleté studium. Výnosem
Ministerstva vyučování z 20. června 1853 byl upraven jednotný postup vyučování na všech
reálkách v Rakousku. V r. 1868 bylo studium na reálkách prodlouženo na sedm let, z toho
nižší reálka byla čtyřletá, vyšší reálka tříletá,  a od roku 1869 studenti docházku ukončovali
maturitou. V témže r. 1869 byl vydán rámcový návrh ministra kultu a vyučování  Hasnera o
vydání zemských zákonů o reálných školách. V Čechách pak zákon o reálkách č. 56/1874
Zemského zákoníku vyšel 13. září 1874. Posléze byl novelizován zákony č. 46/1886 a č.
56/1895 Zemského zákoníku. Reálky byly dle tohoto zákona střední školy, které měly: „1.
poskytovati  vyšší  všeobecné  vzdělání  se  zvláštním  zřetelem  na  nauky  matematicko-
přírodovědné,  2.  připravovati  pro  vyšší  odborné  školy,  spočívající  na  těchto  naukách
(polytechnické ústavy, lesnické akademie, zemědělské vysoké školy atd.)“.

Nařízením Ministerstva kultu a vyučování č. 34 180 z 8. srpna 1908 byly mj. vydány
nové upravené osnovy pro osmiletá reálná gymnázia. Za ministra kultu a vyučování Marcheta
tak byly do života uvedeny školy, jejichž výuka byla zaměřena více na živé jazyky, místo
řečtiny byla obvykle vyučována francouzština, a přírodní vědy. Reálná gymnázia se pak stala
vedle  původních  klasických  gymnázií  a  reálek  nejrozšířenějším  typem  středních  škol  v
Rakousku-Uhersku a následně v Československé republice v období před 2. světovou válkou.

Snahy o zřízení střední školy byly v Plané zaznamenávány velmi dlouho, v r. 1855 se
již zdálo, že se podaří školu otevřít, nicméně téměř do konce 19. století zůstalo pouze u přání
a plánů. Teprve v srpnu r. 1896 zahájili na podnět plánského měšťana, obchodníka a majitele
tří  domů  Wilhelma  Schaffera,  jehož  podpořilo  68  dalších  měšťanů,  představitelé  města
jednání o zřízení reálné školy. Na základě jednomyslného souhlasu městských zastupitelů se
vypravili starosta Johann Rasp, JUDr. Josef Engl a obchodník Wilhelm Schaffer se žádostí o
zřízení reálky na Zemskou školní radu do Prahy a Ministerstvo kultu a vyučování do Vídně.

Po celý rok 1897 pak probíhala další jednání městské obce s Vídní a Prahou a podporu
zřízení školy tehdy v petici vyjádřila i zastupitelstva Tachova, Chodové Plané, Michalových
Hor, Lestkova, Bezdružic a Hostouně.
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V r. 1898 došly žádosti plánských zastupitelů kladné odezvy u vídeňského Ministerstva
kultu a vyučování,  neboť  se město zavázalo,  že bezplatně  poskytne pozemek potřebný k
výstavbě nové školní budovy, okamžitě zahájí výstavbu dle shora dodaných plánů a ponese
provozní náklady až do výše 5000 vídeňských zlatých. Konkrétně to znamenalo, že městská
obec zajistí dočasné prostory pro výuku, bude uhrazovat náklady na osvětlení, otop a údržbu
do doby než bude uvedena do provozu nová školní budova.

V průběhu obecního zasedání dne 7. září 1898 byl na radnici doručen telegram, kterým
Zemská školní rada z Prahy sdělovala, že je zřízení vyšší reálné školy povoleno a první třídu
lze  otevřít  hned  ve  školním  roce  1898/1899.  Následně  oznámilo  Okresní  hejtmanství
starostovi Franzi Reegerovi výnos Ministerstva kultu a vyučování ze 6. září 1898 ve věci
zahájení provozu reálky. Škola se jako třetí v západních Čechách zařadila k reálkám v Plzni a
Lokti.

Výuka v sedmileté chlapecké Státní škole reální císaře Františka Josefa I. (Kaiser Franz
Josef Staats-Realschule) byla započata 19. září 1898 po odsloužení slavnostní mše ve farním
kostele.  Učilo  se v  provizorní  učebně  v  přízemí  tehdejší  měšťanské školy na Kostelním
náměstí.  Tělesná  výchova  se  pro  nedostatek  místa  vyučovala  v  sále  hotelu  U  černého
medvěda. Do prvé třídy nastoupilo 52 chlapců ve věku od 11 do 16 let, z nichž část přešla z
místní měšťanky. Jen 15 studentů bylo místních, ostatní měli domovskou příslušnost v jiných
obcích okresu Planá, ale také v Lokti, Nejdku, Františkových Lázních či Železné Rudě, v
Pavinově  na Sušicku  a  nejvzdáleněji  pak  v  jižních  Čechách.  Pouze pro 2  studenty byla
mateřskou řečí čeština, nicméně již 22. září došlo na výuku českého jazyka.

První  zřízená definitivní  učitelská místa byla obsazena tehdejším profesorem Státní
reálné školy v Lokti Augustinem Ritschelem a dosavadním provizorním učitelem německého
Státního učitelského ústavu v Litoměřicích Johannem Schmidtem. Profesor Ritschel, který se
stal  následně  ředitelem,  vyučoval  němčinu  a  francouzštinu,  Johann  Schmidt  zeměpis,
přírodopis, matematiku, krasopis, kreslení a tělocvik. Náboženství měl na starosti katecheta
Franz  Cepník,  který  zároveň  učil  jako  pomocný učitel  češtinu.  Franz  Moissl  měl  jako
pomocný učitel v náplni práce zpěv a hudební výchovu. Vedle většiny studentů katolického
vyznání navštěvovali reálku i jiní hlásící se k evangelické víře, jež vyučoval farář Firbas z
Mariánských Lázních. Studenty vyznávající židovskou víru vzdělával rabín Hermann Weiner
z Chodové Plané.

Za  přispění  jednotlivců  a  spolků,  ale  i  nákupem,  se  dařilo  budovat  učitelskou  i
žákovskou  knihovnu,  zakládat  sbírky  a  získávat  praktické  pomůcky  pro  výuku
přírodovědných  předmětů.  Během  prvního  školního  roku  tak  reálka  získala  okolo  300
položek.

O pomoc při  zajištění  podmínek pro studium se studenti  mohli  od listopadu 1898
obracet  na  Studentský podpůrný spolek  (Studenten-Unterstützungsverein),  jehož  činnosti
přála  řada  přispěvatelů.  Kromě  plánských  měšťanů  to  byli  např.  držitel  sousedního
chodovoplánského panství Max hrabě  von Berchem a Alfred Ambrosius Clementso, opat
premonstrátského kláštera v Teplé.

Ve  školním  roce  1899/1900  absolvovalo  studium  59  studentů  v  první  třídě  a  43
studentů ve druhé třídě. I proto byl posílen učitelský sbor, k němuž přibyli jako definitivní
učitel  němčiny,  dějepisu,  zeměpisu  a  aritmetiky  Karl  Scheiter,  jako  suplent  kreslení  a
geometrie ředitel plánské měšťanky Ludwig Hammer a jako pomocný učitel tělocviku Josef
Scharnagl, který také vyučoval na měšťance. V osobě Johanna Krona získala škola vlastního
sluhu.
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Představitelé  města  se  zavázali  zajistit  do  dvou  let  od  otevření  první  třídy reálky
výstavbu nové školní budovy. Na zasedání městské obce 9. listopadu 1898 bylo konstatováno,
že Zemská školní rada v Praze obdržela stavební plány a je s výstavbou srozuměna. Pro školu
byla v l. 1899-1900 vybudována stavitelem Thomasem Turnerem novostavba ve východní
části severní fronty náměstí na místě někdejších měšťanských domů čp. 118/I a 119/I, nyní po
přečíslování  čp.  59.  Dne  19.  září  1900  se  uskutečnila  kolaudace,  den  nato  slavnostní
vysvěcení a poté byla zahájena výuka.

Nový, prostorný objekt skýtal na svou dobu velmi moderní zázemí pro narůstající počet
studentů,  z  nichž  někteří  přicházeli  z  německého,  rakouského  a  maďarského území.  Od
školního roku 1912/13 se na dosud chlapeckém ústavu objevily první 2 dívky. Studentky, z
nichž jedna byla až z Jáchymova, ovšem zahájily studium první třídy jako privatistky.

V  mezidobí  světových  válek  byl  mezi  plánskými  spolky  registrován  pod  názvem
„Abituria“  Svaz absolventů reálky (Verband deutscher Realschulabsolventen).

Výnosem Ministerstva pro vyučování ze dne 28. června 1913 byla škola přeměněna na
osmileté  státní  reálné gymnázium (K.  k.  Kaiser  Franz  Josef  Staats-Realgymnasium).  Na
zasedání k 50. výročí Plánské spořitelny bylo mj. rozhodnuto o poskytnutí příspěvku ve výši
5 000,- K na přeměnu reálky v reálné gymnázium a jeho rozvoj.

V  prvním  roce  fungování  reálného  gymnázia  v  ústavu  vzdělávalo  18  vyučujících
celkem 164  studenty.  Osnovy výuky poskytovaly všeobecné vzdělání.  Od školního  roku
1918/19 se staly řádnými studentkami koedukovaného ústavu i dosavadní privatistky. První
učitelka, Theresia Schill, vyučující ruční práce, se na škole objevila až v říjnu roku 1922.
Plného počtu 8 tříd škola dosáhla ve školním roce 1920/21. Důsledkem zvyšujícího se počtu
studentů bylo od školního roku 1922/23 rozdělení I. a II. třídy na A a B. Ve školním roce
1923/24 byl poprvé počet studujících více než 300 a dva roky na to 1926/27 zahájil studium
401 žáků.

V r.  1933 náleželo plánské reálné gymnázium mezi  28 německých gymnázií,  která
poskytovala všeobecné vzdělání mládeži převážně v pohraničí Československé republiky.

Ve školním roce 1937/38, kterým ústav skončil jakožto součást sítě československého
školství, nebyly na A a B rozděleny pouze třídy: I., II., VII. a VIII. Celkem 373 studentům se
tehdy věnovalo 20 vyučujících.

Po vzniku Československé republiky z názvu gymnázia vypadlo jméno císaře, od roku
1931 se název naopak rozrostl na Státní německé reálné gymnázium s povinnou angličtinou
(Deutsches Staatsrealgymnasium).

V letech 1938-1945, kdy Planá připadala do Velkoněmecké říše, došlo v rámci reformy
německého  školství  nejprve  na  pojmenování  Oberschule  für  Jungen  in  Umwandlung
(Realgymnasium) – do r. 1941 a posléze až do konce války pouze Oberschule für Jungen in
Umwandlung.  Škola  definitivně  zanikla  v  rámci  zrušení  německých  škol  po  obnově
Československa v r. 1945.

Školu řídili:
1898 – 1909 Augustin Ritschel
1909 – 1922 Emil Grünberger
1922 – 1923 Josef Nowak, pověřený zastupováním
1923 – 1928 Dr. Josef Stief
1928 – 1930 Josef Nowak, pověřený zastupováním
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1930 – 1934 Dr. Gustav Axtmann
1934 – 1935 Josef Nowak, pověřený zastupováním
1935 – 1938 Dr. Rudolf Monser
1939 – 1939 Franz Kröhn, pověřený zastupováním
1939 – ? Hermann (příjmení nečitelné)
      ? – 1945 Franz Kröhn

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Organizační nástin z r. 1869 mj. stanovil v § 115: „Na každém gymnasiu jest vésti tyto
spisy: 1. jednací protokol, 2. gymnasijní kroniku, 3. knihu normalií, 4. protokoly učitelských
konferencí srovnané podle ročníků, 5. hlavní katalog pro každou třídu, který obsahuje žáky v
třídě v abecedním pořádku, úplné nationale každého s poznámkou, zda školné platí či jest od
něho osvobozen, zda má stipendium a které, konečně úplné semestrální vysvědčení pro každý
z obou ročních semestrů........., 6. třídní knihu pro každou třídu, 7. úplné inventáře sbírek
učebných pomůcek,  jež  jest  stále doplňovati....“   Vedle knih předepsaných Organizačním
nástinem byly dále vedeny: „....třídní katalogy odděleně podle tříd, do nichž se zapisovaly
běžné i konečné výsledky klasifikace; ústavní archiv, do něhož se ukládaly všechny úřední
listiny, zvláště konferenční protokoly, smlouvy s obcemi a spolky, plány a obrazy budovy,
osobní výkazy a kvalifikace profesorů, dokumenty o nadáních a stipendiích.“ Každodenní
praxe způsobila vedení  určitých „pomocných záznamních knih“,  jimiž  byly:  „a) censurní
kniha,  b)  poštovní  deník,  c)  vyhlášková kniha,  d)  seznam učebnic,  e)  pokladní  kniha  s
účetními  doklady,  f)  výkazy o  školném,  g)  protokoly z  porad  a  zkoušek  i  s  písemnými
pracemi.“

Dle § 116 Organizačního nástinu, resp. ministerského nařízení č. 8710 z 9. července
1875 měla ředitelství  státních gymnázii  povinnost  vydat na konci  každého školního roku
tiskem výroční zprávu. Tyto zprávy měly od r. 1921 přesně stanovenou formální i obsahovou
stránku.

Z uvedeného vyplývá, co obsahovala spisovna školy, a že za téměř 50 let její existence
v ní muselo být uloženo nemalé množství dokumentů.

V poválečných letech pak došlo k likvidaci většiny písemností, žádný záznam o tom
však neexistuje. První ze zbylých archiválií plánské státní reálné školy, resp. státního reálného
gymnázia (kniha maturitních protokolů z let 1904-1919 o rozsahu 0,06 bm) byla do archivu
převzata neznámo od koho některým z tehdejších archivářů před r. 1993. O převzetí není k
dispozici  žádná dokumentace.  K identifikaci  a zaevidování  této archiválie  došlo v  rámci
vnitřní revize uskutečněné v roce 1999.

Většina ostatních dochovaných dokumentů zůstala v gymnaziální budově ve spisovně
poválečného gymnázia a po něm jedenáctileté střední školy. Po zrušení jedenáctiletky v roce
1960  přešly archiválie  někdejšího  německého  gymnázia  do  péče  ZDŠ v  Plané,  náměstí
Svobody, která je až do současnosti uživatelem budovy. Dne 26. září 2001 tyto písemnosti
převzal Státní okresní archiv v Tachově od výše jmenované základní školy k trvalé archivní
úschově (číslo přírůstku 20/2001).

Výroční zprávy školy se neznámo odkdy nacházely v archivu mimo jakoukoliv evidenci
a do NAD byly zahrnuty v průběhu inventarizačních prací.  Stavební plány byly původně
zaneseny v evidenci map a plánů pod číslem 122 A-E, po přesunu do souboru školy se tento
zvětšil o 0,02 bm na konečných 2,38 bm.
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III. Archivní charakteristika archivního souboru

Předmětem inventarizace  byly  všechny archiválie  z  činnosti  původců  Státní  reálná
škola, Státní reálné gymnázium a Oberschule für Jungen in Umwandlung, protože se jednalo
o  subjekty,  jejichž  činnost  na  sebe  plynule  navazovala.  Název  byl  určen  v  souladu  se
skutečností, že gymnaziální éra byla ze všech tří  etap nejdelší,  dochovalo se z ní nejvíce
písemností, a také proto, že v případě následující Oberschule nešlo o změnu charakteru, ale
jen jména školy dle říšských předpisů.

Materiál souboru tvoří z převážné části knihy. Třídní katalogy (1925-1945), maturitní
protokol (1904-1919), třídní knihy (1931-1935) i  tištěné výroční zprávy (1898-1938) byly
chronologicky uspořádány. Na závěr inventárního seznamy byly připojeny stavební plány.

V případě  hlavních  i  třídních  katalogů  nebyly rozepisovány jednotlivé  třídy,  neboť
katalogy s výjimkou školního roku 1944/45 obsahovaly vždy všechny třídy školy.  Třídní
knihy bylo rozhodnuto v souboru ponechat z exemplárních důvodů, neboť se jedná o jediný
případ dochování  tohoto  typu písemnosti  z  činnosti  středního  školství  v  regionu,  i  když
neuceleně a za pouhé 4 školní roky 1931-1935. Maturitní písemné práce (1930/31, 1934/35,
1935/36) v souboru zůstaly ponechány zejména proto, že dokládají jak se studenti německé
národnosti zhostili maturity nejen z němčiny, ale i z českého jazyka, z latiny a z angličtiny.
Výnosy  Zemské  školní  rady  (1914-1919)  byly  srovnány  podle  čísel  jednacích,  neboť
neobsahují žádné signatury spisového plánu.

V průběhu pořádání nebyly navrženy k vnitřní skartaci žádné písemnosti.

Dochované archiválie jsou kategorie II.

Jazyky souboru jsou němčina, čeština, latina a angličtina.

Fyzický stav fondu je dobrý.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Archiválie jediného reprezentanta středního školství v Plané, resp. na území někdejšího
politického  okresu  Planá-Bezdružice,  se  dochovaly  v  poměrně  uceleném  rozsahu.
Nejcennějšími  položkami  souboru  jsou  bezesporu  tištěné  výroční  zprávy  dochované  od
prvního  školního  roku  existence reálky až  po  poslední  rok  fungování  gymnázia před 2.
světovou válkou. Na základě těchto zpráv lze podat celkem podrobný obraz existence, resp.
vývoje tohoto ústavu v období monarchie a tzv. první republiky. Do školního roku 1916/17
včetně byly ve výročních zprávách uveřejňovány různé odborné studie, ve školních letech
1915/16 a 1916/17 také Seznamy cti  se jmény učitelů  a studentů  padlých na frontách 1.
světové války. Od školního roku 1917/18 byla obsahem ročenek už jen vlastní činnost ústavu.

O činnosti  reálky,  která gymnáziu předcházela,  vypovídají  kromě  výročních zpráv
Katalog žáků, kteří odešli na jiné ústavy, vedený od r. 1898 a Maturitní protokol od r. 1904.
Zcela chybějí třídní katalogy. Ty se nedochovaly ani pro prvních 12 let existence reálného
gymnázia.  Torzo  třídních  knih z  let  1931-1935 poskytuje krátkodobou ilustraci  realizace
učebních osnov německého ústavu mezi světovými válkami. Zajímavými písemnostmi jsou i
částečně  dochované maturitní práce z let 1930-1936. Inventární soupisy vybavení učeben,
resp. kabinetů  chemie, dějepisu a zeměpisu i  školní kaple, dávají částečně nahlédnout do
materiálního zázemí výuky od r.  1898. Z doby válečné Oberschule se nedochovaly třídní
katalogy za školní roky 1941/42-1943/44, stejně chybějí písemnosti z běžné korespondence.
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Zčásti  dochované stavební plány přibližují  původní uspořádání školních prostor. V
literatuře často zmiňovaná a dle dobových zmínek pečlivě vedená kronika ústavu je dosud
nezvěstná.

Celý archivní  soubor je  badatelsky využitelným zdrojem informací  ke studiu nejen
regionální minulosti z řady úhlů  pohledu. Kromě primárního vytěžení v rámci zpracování
dějin školské problematiky může poskytnout údaje např. k národnostním, demografickým,
sociálním a dalším námětům. Maturitní práce lze použít ke srovnání někdejších a současných
aktuálních témat. Inventář školní kaple je informačním doplňkem k církevním dějinám města.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archiválie souboru Státní reálné gymnázium (německé) Planá 1898-1945 uspořádaly a
inventář vypracovaly Dana Bízová (inventární seznam) a PhDr. Markéta Novotná (úvod) v
období od prosince 2006 do dubna 2007 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 20. prosince 2007 Dana Bízová, PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury

Adressbuch für den politischen Bezirk Plan-Weseritz und Umgebung, Planá 1926

Havelka F., Placht O.: Příručka školské a osvětové správy, Praha 1934

Seznam národních škol a jejich učitelstva v Československé republice podle stavu ze dne 31.
října 1933, Praha 1934

Über Grenzen hinweg, Geisenfeld 1964

Urban, Senft, Donner, Lenz: Geschichte der Herrschaft und Stadt Plan, 2. díl, Planá 1937
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Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek

C. k. císařský(á,é) a královský(á,é)

č.p. číslo popisné

evid. evidenční

inv. č. inventární číslo

JAF jednotný archivní fond

K. k. Kaiserlich(e) und königlich(e)

NAD národní archivní dědictví

SOkA státní okresní archiv

vpodst. v podstatě

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

Úřední knihy

1 Hlavní katalog (Hauptkatalog) 1925 – 1926 K 1

2 Hlavní katalog (Hauptkatalog) 1926 – 1927 K 2

3 Hlavní katalog (Hauptkatalog) 1927 – 1928 K 3

4 Hlavní katalog (Hauptkatalog) 1928 – 1929 K 4

5 Hlavní katalog (Hauptkatalog) 1929 – 1930 K 5

6 Hlavní katalog (Hauptkatalog) 1930 – 1931 K 6

7 Hlavní katalog (Hauptkatalog) 1931 – 1932 K 7

8 Hlavní katalog (Hauptkatalog) 1932 – 1933 K 8

9 Hlavní katalog (Hauptkatalog) 1933 – 1934 K 9

10 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1925 – 1926 K 10

11 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1926 – 1927 K 11

12 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1927 – 1928 K 12

13 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1928 – 1929 K 13

14 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1929 – 1930 K 14

15 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1930 – 1931 K 15

16 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1931 – 1932 K 16

17 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1932 – 1933 K 17

18 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1933 – 1934 K 18

19 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1934 – 1935 K 19

20 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1935 – 1936 K 20

21 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1936 – 1937 K 21

22 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1937 – 1938 K 22

23 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1938 – 1939 K 23

24 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1939 – 1940 K 24

25 Třídní katalog (Klassenkatalog) 1940 – 1941 K 25

26 Třídní katalog I. třída 1944 – 1945 K 26
(Klassenkatalog I. Klasse)

27 Třídní katalog II. A, B třída 1944 – 1945 K 27
(Klassenkatalog II. A, B Klasse)
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28 Třídní katalog III. A třída 1944 – 1945 K 28
(Klassenkatalog III. A Klasse)

29 Třídní katalog III. B třída 1944 – 1945 K 29
(Klassenkatalog III. B Klasse)

30 Třídní katalog IV. třída 1944 – 1945 K 30
(Klassenkatalog IV. Klasse)

31 Třídní katalog V. třída 1944 – 1945 K 31
(Klassenkatalog V. Klasse)

32 Třídní katalog VI. třída 1944 – 1945 K 32
(Klassenkatalog VI. Klasse)

33 Třídní katalog VII. třída 1944 – 1945 K 33
(KlassenkatalogVII. Klasse)

34 Třídní katalog VIII. třída 1944 – 1945 K 34
(Klassenkatalog VIII. Klasse)

35 Maturitní protokol (Hauptprotokol der 1904 – 1919 K 35
Maturitätsprüfung)

36 Třídní kniha (Klassenbuch V. Klasse) 1931 – 1932 K 36

37 Třídní kniha (Klassenbuch VI. Klasse) 1931 – 1932 K 37

38 Třídní kniha (Klassenbuch VII. Klasse) 1931 – 1932 K 38

39 Třídní kniha (Klassenbuch VIII. Klasse) 1931 – 1932 K 39

40 Třídní kniha (Klassenbuch I. A Klasse) 1932 – 1933 K 40

41 Třídní kniha (Klassenbuch I. B Klasse) 1932 – 1933 K 41

42 Třídní kniha (Klassenbuch II. A Klasse) 1932 – 1933 K 42

43 Třídní kniha (Klassenbuch II. B Klasse) 1932 – 1933 K 43

44 Třídní kniha (Klassenbuch III. Klasse) 1932 – 1933 K 44

45 Třídní kniha (Klassenbuch IV. Klasse) 1932 – 1933 K 45

46 Třídní kniha (Klassenbuch V. Klasse) 1932 – 1933 K 46

47 Třídní kniha (Klassenbuch VI. Klasse) 1932 – 1933 K 47

48 Třídní kniha (Klassenbuch VII. Klasse) 1932 – 1933 K 48

49 Třídní kniha (Klassenbuch VIII. Klasse) 1932 – 1933 K 49

50 Třídní kniha (Klassenbuch I. A Klasse) 1933 – 1934 K 50

51 Třídní kniha (Klassenbuch I. B Klasse) 1933 – 1934 K 51

52 Třídní kniha (Klassenbuch II. A Klasse) 1933 – 1934 K 52

53 Třídní kniha (Klassenbuch II. B Klasse) 1933 – 1934 K 53
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54 Třídní kniha (Klassenbuch III. A Klasse) 1933 – 1934 K 54

55 Třídní kniha (Klassenbuch III. B Klasse) 1933 – 1934 K 55

56 Třídní kniha (Klassenbuch IV. Klasse) 1933 – 1934 K 56

57 Třídní kniha (Klassenbuch V. Klasse) 1933 – 1934 K 57

58 Třídní kniha (Klassenbuch VI. Klasse) 1933 – 1934 K 58

59 Třídní kniha (Klassenbuch VII. Klasse) 1933 – 1934 K 59

60 Třídní kniha (Klassenbuch VIII. Klasse) 1933 – 1934 K 60

61 Třídní kniha (Klassenbuch I. Klasse) 1934 – 1935 K 61

62 Třídní kniha (Klassenbuch II. A  Klasse) 1934 – 1935 K 62

63 Třídní kniha (Klassenbuch II. B Klasse) 1934 – 1935 K 63

64 Třídní kniha (Klassenbuch III. A Klasse) 1934 – 1935 K 64

65 Třídní kniha (Klassenbuch III. B Klasse) 1934 – 1935 K 65

66 Třídní kniha (Klassenbuch IV. A Klasse) 1934 – 1935 K 66

67 Třídní kniha (Klassenbuch V. Klasse) 1934 – 1935 K 67

68 Třídní kniha (Klassenbuch VI. Klasse) 1934 – 1935 K 68

69 Třídní kniha (Klassenbuch VII. Klasse) 1934 – 1935 K 69

70 Třídní kniha (Klassenbuch VIII. Klasse) 1934 – 1935 K 70

71 Informace pro učitele ((Mitteilungen für die
Lehrer) 1923 – 1929 K 71

72 Katalog žáků, kteří odešli na jiné ústavy 1898 – 1938 K 72
(Verzeichnis der allgemein ausgeschlossenen
Schüler)

73 Inventář kabinetu chemie 1901 – 1923 K 73
(Inventar – Katalog Chemie)

74 Inventář chemické laboratoře 1925 K 74
(Inventar und Katalog der chemischen
Lehrmittelsammlung)

75 Inventář chemické laboratoře 1934 – 1938 K 75
(Katalog - Lehrmittelsammlung für 
Chemie)

76 Inventář školní kaple 1898 – 1921 K 76
(Inventar der Kirchen – Requisiten)

77 Inventář školní kaple 1928 – 1941 K 77
(Paramente und Kirchengeräte)
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78 Inventář kabinetu dějepisu a zeměpisu 1928 – 1938 K 78
(Inventarkatalog des hist.geogr. Kabinettes)

79 Hlavní inventář školy 1939 – 1945 K 79
Hauptinventar der Oberschule f. J. 

80 Výroční zpráva (Programm der Kaiser 1898 – 1899 K 80
Franz Josef-Staatsrealschule in Plan)

81 Výroční zpráva (II. Programm der Kaiser 1899 – 1900 K 81
Franz Josef-Staatsrealschule in Plan)

82 Výroční zpráva ( III. Programm der Kaiser 1900 – 1901 K 82
Franz Josef-Staatsrealschule in Plan)

83 Výroční zpráva (IV. Programm der Kaiser 1901 – 1902 K 83
Franz Josef-Staatsrealschule in Plan)

84 Výroční zpráva (V. Programm der Kaiser 1902 – 1903 K 84
Franz Josef-Staatsrealschule in Plan)

85 Výroční zpráva (VI. Programm der Kaiser 1903 – 1904 K 85
Franz Josef-Staatsrealschule in Plan)

86 Výroční zpráva (VII. Programm der Kaiser 1904 – 1905 K 86
Franz Josef-Staatsrealschule in Plan)

87 Výroční zpráva (VIII. Programm der Kaiser 1905 – 1906 K 87
Franz Josef-Staatsrealschule in Plan)

88 Výroční zpráva (IX. Programm der Kaiser 1906 – 1907 K 88
Franz Josef-Staatsrealschule in Plan)

89 Výroční zpráva ( X. Programm der Kaiser 1907 – 1908 K 89
Franz Josef-Staatsrealschule in Plan)

90 Výroční zpráva (XI. Programm der Kaiser 1908 – 1909 K 90
Franz Josef-Staatsrealschule in Plan)

91 Výroční zpráva (XII. Programm der Kaiser 1909 – 1910 K 91
Franz Josef-Staatsrealschule in Plan)

92 Výroční zpráva (XIII. Programm der Kaiser 1910 – 1911 K 92
Franz Josef-Staatsrealschule in Plan)

93 Výroční zpráva (XIV. Programm der Kaiser 1911 – 1912 K 93
Franz Josef Staatsrealschule in Plan)

94 Výroční zpráva (XV. Programm der Kaiser 1912 – 1913 K 94
Franz Josef Staatsrealschule in Plan)

95 Výroční zpráva (XVI. Jahresbericht des k. k. 1913 – 1914 K 95
Kaiser Franz Josef-Staatsrealgymnasiums in Plan)

96 Výroční zpráva (XVII. Jahresbericht des k. k. 1914 – 1915 K 96
Kaiser Franz Josef-Staatsrealgymnasiums in Plan)

15



97 Výroční zpráva (XVII. Jahresbericht des k. k. 1915 – 1916 K 97
Kaiser Franz Josef-Staatsrealgymnasiums in Plan)

98 Výroční zpráva (XIX. Jahresbericht des k. k. 1916 – 1917 K 98
Kaiser Franz Josef-Staatsrealgymnasiums in Plan)

99 Výroční zpráva (XX. Jahresbericht des k. k. 1917 – 1918 K 99
Kaiser Franz Josef-Staatsrealgymnasiums in Plan)

100 Výroční zpráva (XXI. Jahresbericht 1918 – 1919 K 100
des Staatsrealgymnasiums in Plan)

101 Výroční zpráva (XXII. Jahresbericht 1919 – 1920 K 101
des Staatsrealgymnasiums in Plan)

102 Výroční zpráva (XXIII. Jahresbericht 1920 – 1921 K 102
des Staatsrealgymnasiums in Plan)

103 Výroční zpráva (XXIV. Jahresbericht 1921 – 1922 K 103
des Staatsrealgymnasiums in Plan)

104 Výroční zpráva (XXV. Jahresbericht 1922 – 1923 K 104
des Staatsrealgymnasiums in Plan)

105 Výroční zpráva (XXVI. Jahresbericht 1923 – 1924 K 105
des Staatsrealgymnasiums in Plan)

106 Výroční zpráva (XXVII. Jahresbericht 1924 – 1925 K 106
des Staatsrealgymnasiums in Plan)

107 Výroční zpráva (XXVIII. Jahresbericht 1925 – 1926 K 107
des Staatsrealgymnasiums in Plan)

108 Výroční zpráva (XXIX. Jahresbericht 1926 – 1927 K 108
des Staatsrealgymnasiums in Plan)

109 Výroční zpráva (XXX. Jahresbericht 1927 – 1928 K 109
des Staatsrealgymnasiums in Plan)

110 Výroční zpráva (XXXI. Jahresbericht 1928 – 1929 K 110
des  Staatsrealgymnasiums in Plan)

111 Výroční zpráva (XXXII. Jahresbericht 1929 – 1930 K 111
des Staatsrealgymnasiums in Plan)

112 Výroční zpráva (XXIII. Jahresbericht 1930 – 1931 K 112
des Staatsrealgymnasiums in Plan)

113 Výroční zpráva (XXXIV. Jahresbericht 1931 – 1932 K 113
des Staatsrealgymnasiums in Plan)

114 Výroční zpráva (XXXV. Jahresbericht des 1932 – 1933 K 114
deutschen Staatsrealgymnasiums in Plan)

115 Výroční zpráva (XXXVI. Jahresbericht des 1933 – 1934 K 115
deutschen Staatsrealgymnasiums in Plan)
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116 Výroční zpráva (XXXVII. Jahresbericht des 1934 – 1935 K 116
deutschen Staatsrealgymnasiums in Plan)

117 Výroční zpráva (XXXVIII. Jahresbericht des 1935 – 1936 K 117
deutschen Staatsrealgymnasiums in Plan)

118 Výroční zpráva (39. Jahresbericht des 1936 – 1937 K 118
deutschen Staatsrealgymnasiums in Plan)

119 Výroční zpráva (40. Jahresbericht des 1937 – 1938 K 119
deutschen Staatsrealgymnasiums in Plan)

Spisový materiál

1) Registraturní pomůcky

120 Podací protokol 1929 – 1934 R 1

2) Spisy

121 Písemné maturitní práce (jazykové) 1931 N 1

Písemné maturitní práce (jazykové) 1935 N 2

Písemné maturitní práce (jazykové) 1936 N 3

122 Výnosy Zemské školní rady 1914 – 1919 N 4

Mapy, plány a grafické listy

123 Plány školní budovy - 5 listů (neúplné) [1898]  M 1
(Skizzen zu einem Realschulgebäude
für die Stadt Plan – Parterre, I. Stock,
Schnitt durch den Wohnungs-Tract + Mittelbau,
+ Turnsaal, Facade gegen den Ring, Haupt-Facade)
R. Feldscharek, místo neuvedeno, měřítko neuvedeno,
kolorováno, podlepeno kartonem, 63x48 cm)
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky 
(archivního souboru): Státní reálné gymnázium (německé) Planá

Značka archivního souboru: NG Planá

Časový rozsah: 1898 – 1945

Počet evidenčních jednotek: 125 (119 úředních knih, 1 podací protokol,
4 kartony, 1 plán)

Počet inventárních jednotek: 123

Rozsah bm: 2,38 (1,89 úřední knihy, 0,03 podací protokol, 0,44 
kartony, 0,02 plán)

Stav ke dni: 20. prosince 2007

Archivní soubor zpracovaly: Dana Bízová, Markéta Novotná

Pomůcku sestavily: Dana Bízová, Markéta Novotná
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