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Úvod 

I. Vývoj původce archivního fondu 

Mezníky správního vývoje školství před půlí 19. století představovaly všeobecný školní 

řád zveřejněný 6. 12. 1774 a „Politická ústava obecných škol“ ze dne 11. 8. 1805 (tzv. „Školní 

kodex“). Zákony ze sklonku 60. let 19. století pak zabezpečily základní organizační i funkční 

podobu školství prakticky až do pádu monarchie. Otázce dozoru nad školami se věnoval 

zákon č. 48/1868 RGBl. z 25. 5. 1868, jímž bylo církevní zasahování do školských záležitostí 

omezeno na pouhé zajišťování výuky náboženství. Řízení a kontrolu školství převzal stát 

prostřednictvím ministerstva kultu a vyučování zřízeného v roce 1867. Reformu školství pak 

dovršily říšský zákon č. 62/1869 RGBl. z 14. 5. 1869 a zemský zákon č. 26/1869 z. z. (8. 2. 

1869), jimiž byly zřízeny školní rady (místní, okresní a zemské). 

Místní školní rady, spravující školní obce, pečovaly o školy v místech svého působiště; 

jim nadřízené okresní školní rady, které na školních okresech dohlížely na nižší školy, 

dosazovaly učitele a zřizovaly nové školy a školní obce. Školní okresy byly územně totožné 

s tehdejšími politickými okresy, v případě Bublavy tedy Kraslice. 

Po ustavení Československa došlo jen k několika nejnutnějším úpravám školského 

systému. Nejvyšším orgánem školské správy se stalo ministerstvo školství a národní osvěty, 

jemuž byly podřízeny zemská školní rada (ZŠR) i okresní (OŠR) a místní školní rady. 

Nařízením vlády č. 608/1920 Sb. z. a n. ze 6. 11. 1920 byly OŠR formálně nahrazeny 

okresními školními výbory. Tzv. „malý školský zákon“ ze 13. 7. 1922 (č. 226/1922 Sb. z. a 

n.) obnovil a přidal některé další učební předměty a stanovil maximální počet žáků na 65-70 

v jedné třídě. 

Záborem někdejšího československého pohraničí nacistickým Německem se i zdejší 

německé obecné školství stalo až do r. 1945 součástí říšskoněmeckého školského systému. 

V jeho rámci došlo s platností od počátku školního roku 1939/40 k odbourání paralelních tříd 

ve většině míst, školy pak měly jen postupné (kmenové) třídy, jejichž počet na většině škol po 

reorganizaci stoupl. I za 2. světové války oslabila početní stavy učitelů mobilizace, na 

některých školách fungovalo ve skutečnosti méně tříd, než byl jejich oficiální počet (např. na 

čtyřtřídní škole 3 třídy apod.). Vlivem klesajícího stavu žáků docházelo také ke snižování 

vícetřídnosti některých škol. V důsledku válečných událostí byl na jaře 1945 školní rok 

předčasně ukončen. 

Škola v Bublavě existovala patrně již před rokem 1800, kdy zde působil učitel Michel 

Tüller. Učilo se po domech. Roku 1825 přidělila obec škole jednu místnost. Vzhledem 
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k rostoucímu počtu žáků byla ve 40. letech pro školu získána druhá místnost, takže se učilo v 

jedné třídě v Horní Bublavě a v jedné třídě v Dolní Bublavě. Avšak již v roce 1875 byla 

jednotřídní škola v Horní Bublavě přidělena pod vedení školy v Dolní Bublavě – jedna třída 

zůstala v Dolní Bublavě, jedna v Horní Bublavě a jediná třída v centru. V roce 1878 začala 

stavba školní budovy (č.p. 276), dokončená v roce následujícím. Od začátku školního roku 

1879/1880 působila škola jako trojtřídní, od října 1879 pak čtyřtřídní. K 21. únoru 1883 

záznamy dokládají fungování čtyřtřídní školy s jednou paralelní třídou. Podle přání OŠR 

působila od začátku školního roku dne 15. října 1887 v Bublavě paralelní třída ne v 1. ale v 5. 

ročníku, a to podle pohlaví. V listopadu 1888 byla škola sedmitřídní, v roce 1890 opět 

pětitřídní s paralelní třídou podle pohlaví v 5. ročníku. Ve školním roce 1892/1893 došlo k 

rozdělení do dvou paralelních tříd podle pohlaví v 1. a 5. ročníku. Nová organizace školy 

počínaje školním rokem 1904/1905 přinesla 5 tříd chlapeckých a 5 tříd dívčích. Avšak již 

v této době počet žáků opět přesahoval možnosti stávajícího školního objektu, ve školním 

roce 1906/1907 se některé třídy dokonce musely učit v soukromých domech. Situaci vyřešilo 

až otevření nové školní budovy v září 1907 (č.p. 457). Od roku 1918 pak měla dívčí škola 6 

tříd a 1. 1. 1922 získala i vlastní vedení. Od školního roku 1926/1927 byla chlapecká škola 

šestitřídní, nárůst počtu žáků si však vyžádal ve školních letech 1934/1935 a 1935/1936 

rozdělení 6. ročníku do dvou paralelních tříd. Později (zřejmě v letech války, doloženo k 15. 

září 1941) došlo opět ke spojení chlapecké a dívčí školy ve školu smíšenou. Takto 

organizována působila škola zřejmě až do roku 1945. 

Po druhé světové válce přebíral agendu a inventář německých škol správce nejbližší 

české školy, konkrétní informace ke škole v Bublavě se však zjistit nepodařilo, školní budova 

posléze připadla nově zřízené české škole.
1
 

Přibližně z roku 1883 pochází otisk razítka s nápisem „Leitung der Knaben-Volksschule 

Schwaderbach“. 

 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

Materiály fondu Obecná škola (německá), Bublava byly pravděpodobně uloženy 

v budově školy, bližší informace o jejich dalším osudu se však zjistit nepodařilo. 

Vzhledem k absenci spisového materiálu nebylo možné určit existenci spisového plánu. 

                                                           
1
 Tato škola je v SOkA Sokolov evidována ve fondu Základní devítiletá škola 1.-5. ročník Bublava (EL NAD 

1157). 
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Fond německé obecné školy byl do okresního archivu předáván postupně 5. 11. 1954 pod 

přír. č. 77 (1 balík a 1 kniha
2
), 29. 11. 1963 přír. č. 373 (kronika školy z let 1883-1936) a 3. 1. 

1978 pod  přír. č. 10/78 (1 kniha z roku 1941; 0,02 bm). 

Vzhledem k torzovitosti archivního fondu je pravděpodobné, že došlo ke ztrátám nebo 

zničení dokumentů ještě před jejich předáním do archivu. 

 

III.  Archivní charakteristika archivního fondu 

Časový rozsah fondu je vymezen lety 1841-1943. Zachovalost fondu z hlediska 

časového, organizačního i obsahového je torzovitá. 

Koncept inventárního seznamu fondu Obecná škola (německá), Bublava v roce 1985 

vypracoval archivář Stanislav Dvořák jako součást připravovaného skupinového inventáře. 

Tuto nedokončenou archivní pomůcku v červnu 2002 zkorigovali a doplnili PhDr. Vladimír 

Vlasák a Eva Vlasáková, platná pravidla však již neumožňovala tvorbu skupinových 

inventářů. 

Inventární seznam byl rozčleněn na oddíl knihy a ten na pododdíly evidenční knihy a 

ostatní knihy, kam byla zařazena školní kronika (inv. č. 3, ukn 3). 

Rukopis úvodu nedokončeného skupinového inventáře z roku 1985 zmiňuje skartaci, při 

níž byl z fondu OŠN Bublava vyřazen 1 balík spisů (0,01 bm) obsahující pouze 3 oběžníky 

zemského školního výboru bez odpovědi. O této skartaci se nedochoval žádný úřední záznam. 

V průběhu nového inventárního zpracování fondu nebyl vyřazen žádný materiál, nedošlo 

rovněž k žádným restaurátorským či konzervačním zásahům. Původní počet 3 evidenčních 

jednotek (3 úřední knihy) zůstal zachován stejně jako rozsah fondu v bm (0,08 bm úřední 

knihy) či časový rozsah 1841-1943. Označení evidenčních jednotek v inventárním seznamu se 

řídí dodatkem k metodickému pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu 

archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010 (čj. SOAP/006-1300/2014). Podle 

metodického návodu č. 1/2009 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra 

v Praze ze dne 1. srpna 2009 čj. MV-54575-1/AS-2009 byl původní název archivního fondu 

změněn na Obecná škola (německá), Bublava, čemuž odpovídá i nová značka fondu OŠN 

Bublava. 

                                                           
2
 Přírůstková kniha zmiňuje pod číslem 77 jen knihy přivezené ze sběrných surovin Kraslice bez bližší 

identifikace, údaj 1 kniha a 1 balík spisů pochází z konceptu inventáře z roku 1985. 
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Kniha inv. č. 1 (ukn 1) byla původně označena jako úřední protokol (Verordnungs-

Protokoll), obsahuje ale převážně cirkuláře a nařízení a dále i stavy žáků k určitým datům, 

seznam knih v učitelské knihovně a různé. 

Po jazykové stránce je fond německý. Fyzický stav archiválií lze označit za uspokojivý, 

restaurátorský zásah není vyžadován. 

 

IV.  Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

Torzovitý stav archivního fondu dovoluje pouze omezené možnosti badatelského využití, 

informace týkající se všeobecného života školy obsahuje školní kronika (inv. č. 3, ukn 3; 

existuje rovněž v digitální formě). 

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky 

Archivní fond Obecná škola (německá), Bublava uspořádal, zinventarizoval a úvod k 

inventáři napsal v listopadu 2011 až lednu 2012 ve Státním okresním archivu Sokolov se 

sídlem v Jindřichovicích Mgr. Pavel Dohnal. 

 

V Jindřichovicích dne 25. 11. 2014     Mgr. Pavel Dohnal 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek 

AP   archivní pomůcka 

apod.   a podobně 

č.   číslo 

čj.   číslo jednací 

č.p.   číslo popisné 

EL NAD  evidenční list národního archivního dědictví 

např.   na příklad 

OŠR   okresní školní rada 

přír. č.   přírůstkové číslo 

RGBl.   Zákoník říšský  

s.   strana 

Sb. z. a n.  Sbírka zákonů a nařízení státu československého 

SOA   státní oblastní archiv 

SOkA Sokolov Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích 

tzv.   tak zvaný 

ukn   úřední kniha 

ZŠR   zemská školní rada 

z. z.   Zákoník zemský království Českého 
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Příloha č. 2: Počty žáků 

 1890/ 

1891 

1895/ 

1896 

1900/ 

1901 

1905/ 

1906 

1910/ 

1911 

1915/ 

1916 

1920/ 

1921 

1925/ 

1926 

1930/ 

1931 

1935/ 

1936 

I. 182 98Ch 

67D 

96Ch 

89D 

84Ch 

75D 

80Ch 

80D 

77Ch 

72D 

85Ch 

72D 

34 36 27 

II. 97 129 131 69Ch 

75D 

81Ch 

70D 

50Ch 

75D 

72Ch 

66D 

25 47 31 

III. 95 95 126 76Ch 

66D 

71Ch 

74D 

68Ch 

61D 

59Ch 

57D 

41 58 39 

IV. 92 119 96 63Ch 

77D 

70Ch 

69D 

33Ch 

38D 

62Ch 

51D 

48Ch 

57D 

59Ch 

57D 

52Ch 

67D 

48   

61 

38 44 

V. 89Ch
3
 93Ch 

86D 

120Ch 

92D 

57Ch 

72D 

64Ch 

71D 

71Ch 

90D 

56Ch 

65D 

19 31 45 

VI.         32 34  

37 

Celkem 555 687 750 349Ch 

365D 

399Ch 

402D 

376Ch 

406D 

383Ch 

393D 

328 242 257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3
 Ch – třída chlapců; D – třída dívek. 
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Příloha č. 3: Řídící učitelé
4
 

Leo Bernt  1874-1882 

Anton Klier  1882-1899 

Wenzl Klier  1899-1903 

Johann Wennis 1903-1904 (zastupující) 

Ignaz Pawelczak 1904-1924 

Adolf Gröschel 1924-1934 

Adolf Böhm  1934-1935 (zastupující) 

Rudolf Hess  1935-

                                                           
4
 Podle tabulky na konci kroniky školy (inv. č. 3, ukn 3), přesná data nástupu do funkce se ne úplně shodují 

s textem kroniky, údaje jsou tedy jen ilustrativní. 
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Inventární seznam



Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. 

jedn. 
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I. Knihy 

 

A. Evidenční 

1 Kniha cirkulářů a nařízení (Verordnungs-Protokoll); 

německy; 22 x 34 cm; poloplátěná vazba 

1841-1878 ukn 1 

2 Inventář 1941-1943 ukn 2 

  

B. Ostatní 

3 Školní kronika 1883-1936 ukn 3 
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