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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru
Vyučování na jednotřídní škole v Pavlově Studenci bylo započato zřejmě již 15. října
1945. Ani z třídního výkazu však není jasné, který učitel zpočátku školu vedl. Také není
jasné, zda byl dokončen alespoň školní rok 1945/1946, protože třídní výkaz neobsahuje žádné
známky ani další náležitosti. K obnově školy došlo ve školním roce 1947/1948. Co se se
školou dělo mezi tím, není jasné.
Na základě zákona č. 95/1948 Sb. o základní úpravě jednotného školství (školský
zákon) byla škola od 1. září 1948 přeměněna na školu národní. Národní škola v Pavlově
Studenci byla stále jednotřídní.
Ke zrušení školy došlo v roce 1950 v souvislosti se zánikem obce a vznikem hraničního
pásma. V jednacím protokolu školy je dochována zmínka, že od 23. května 1950 pokračovala
tato jako Národní škola v Milířích.
Školu postupně řídili učitelé:
15. 10. 1945 – 31. 12. 1947

(nečitelné)

1. 1. 1948 – 11. 5. 1948

František Choma

12. 5. 1948 – 31. 12. 1949

Vlastimil Jilma

1. 1. 1950 – do zániku školy 1950

Vladimír Řezáč

II. Vývoj a dějiny archivního souboru
Dochované písemnosti po zrušení školy převzala Národní škola v Milířích. Jak se torzo
písemností školy v Pavlově Studenci dostalo do archivu není jasné, protože písemnosti
neprošly přírůstkovým seznamem.
III. Archivní charakteristika archivního souboru
Ve fondu Národní škola Pavlův Studenec je uložen třídní výkaz z roku 1945, podací
protokol z let 1948 – 1950, zápis žactva a vysvědčení ze školního roku 1947/48.
V průběhu pořádání nebyly navrženy žádné písemnosti k vnitřní skartaci.
Fyzický stav fondu je špatný, třídní výkaz je napadený plísní.
Písemnosti jsou kategorie II.
Dochované archiválie jsou uloženy v jednom kartonu.
IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru
Fond školy přes to, že se jedná o pouhé torzo, je jediným a tudíž nezastupitelným
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materiálem k dějinám školy po roce 1945, resp. doplňujícím dokladem k dějinám dnes již
neexistující lokality.
V. Záznam o uspořádání archivního souboru a vyhotovení pomůcky
Archivní soubor uspořádala a pomůcku sestavila Dana Bízová v říjnu 2005 ve Státním
okresním archivu Tachov.

V Tachově 26. 10.2005

Dana Bízová
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Příloha č. 1 – Seznam použitých pramenů a literatury
Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1948
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Úřední knihy
1

Třídní výkaz

1945

K1

1948 – 1950

R1

Spisový materiál
1) Registraturní pomůcky
2

Podací protokol

2) Spisy
3

Zápis žactva

1947 – 1948

N1

4

Vysvědčení

1947 – 1948

N1
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Název archivu:

Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky
(archivního souboru):

Národní škola Pavlův Studenec

Značka archivního souboru

NŠ Pavlův Studenec

Časový rozsah:

1945 - 1950

Počet evidenčních jednotek:

3 (1 úřední kniha, 1 registraturní pomůcka, 1 karton)

Počet inventárních jednotek:

4

Rozsah bm:

0,12 (0,04 bm úřední knihy, 0,06 bm registr.
pomůcky, 0,02 bm spisy)

Stav ke dni:

26. 10. 2005

Archivní soubor zpracoval(a):

Dana Bízová

Pomůcku sestavil(a):

Dana Bízová

Počet stran:
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Pomůcku schválila:

PhDr. Markéta Novotná
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