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Úvod

I. Vývoj původce archiválií

Původci archiválií byli:
Okresní školní rada Stříbro (Bezirksschulrat in Mies) 30. 11. 1869 – 17. 11. 1920;
Okresní školní výbor Stříbro (Bezirksschulauschuss in Mies) 18. 11 1920 – 9. 10. 1938.

Nově vzniklé zemské politické úřady dostaly po roce 1848 za úkol rovněž řízení školství
v jednotlivých  zemích.  Péče  o  nižší  školství  byla  ale,  stejně  jako  předtím,  v kompetenci
jednotlivých církví,  dohled nad školstvím a jeho materiálním zabezpečením vykonávala okresní
hejtmanství, resp. pozdější okresní úřady. V souvislosti s celkovou liberalizací státu koncem 60. let
19. století byla provedena pronikavá reforma školství. Její realizace započala zákonem č. 142/1867
ř. z., o obecných právech občanů státních v královstvích a zemích v radě říšské zastoupených (tzv.
prosincová ústava).  Tento zákon mimo jiné stanovil  právo občana na vzdělání  a určil,  že právo
vyučovat  náboženství  na  školách  mají  církve  a  že  státu  náleží  v oblasti  veškerého  vyučování
a výchovy právo řízení a dozoru (článek 17). Na tento ústavní zákon navazovaly další předpisy,
které položily základy školské soustavy platné až do roku 1948. První z nich byl zákon č. 48/1868
ř. z., jímžto se vydávají základní pravidla o postavení školy k církvi, v němž bylo jasně stanoveno,
že  stát  převzal  řízení  školství  s výjimkou  vyučování  náboženství.  Dozoru  státu  podléhaly
i konfesijní školy s právem veřejnosti. Podle zákona č. 48/1868 ř. z. stát vykonával správu školství
prostřednictvím  ministerstva  kultu  a  vyučování,  které  bylo  obnoveno  v roce  1867  (předtím
existovalo  v  letech  1848-1860).  V jednotlivých  korunních  zemích  byly  k tomuto  účelu  zřízeny
zemské školní rady, ve školních okresech okresní školní rady a ve školních obcích místní školní
rady.

Konkrétní  složení  a  činnost  nově  zřízených  školních  rad  v  Čechách  určil  záhy  zákon
č. 26/1869 z. z. Nejnižším článkem správy školství se staly místní školní rady. Místní školní rady
byly podle zákona č. 26/1869 z. z. ustaveny samostatně pro každou školu vydržovanou z prostředků
státu, země nebo obce. Jejich povinností bylo pečovat o školní budovy a pozemky, měly dohled
na vyučování a kázeň žáků, vedly přehled o příjmech a vydáních, evidenci žáků aj.  Školní obcí
mohla být buď jednotlivá místní obec sama pro sebe nebo několik místních obcí nebo jejich částí,
jestliže tvořily dohromady obvod jedné a téže veřejné školy. Místní školní rada se zřizovala v obci,
ve které bylo sídlo školy. Místní školní rady se skládaly ze zástupců církve, školy a obce, popř.
patrona školy. Stížnosti proti nálezům a opatřením místní školní rady vyřizovala okresní školní rada,
která  rovněž  vykonávala  dohled  nad  místními  školními  radami  a  jednotlivými  školami
prostřednictvím okresního školního inspektora.

Okresní  školní  rada  spravovala  školství  na  území  příslušného  politického  okresu.  Jen
výjimečně se obvod okresní školní rady s obvodem politického okresu nepřekrýval. Okresní školní
rady byly  těsně  spjaty  s  nově  konstituovanými  okresními  hejtmanstvími  a  to  jak  funkčně,  tak
personálně. V čele okresní školní rady byl předseda, jímž byl z titulu své funkce okresní hejtman,
a jejími  členy byli  zástupci  jednotlivých náboženství,  pokud počet příslušníků příslušné konfese
v okrese  čítal  více  jak  2000  příslušníků.  Zástupci  katolické  církve  byli  jmenováni  diecézním
úřadem,  zástupci  evangelických  církví  seniorátem,  zástupci  náboženství  israelitského  byli
jmenováni představenými židovských náboženských obcí v okrese. Dále byli členy okresní školní
rady dva zástupci učitelstva, z nichž jeden byl volen shromážděním učitelů, druhým pak mohl být
ředitel učitelského ústavu, a pokud se takový ústav v okrese nenacházel, pak ředitel střední školy,
případně ředitel měšťanské školy. Dále byli členy okresní školní rady čtyři zástupci volení okresním
zastupitelstvem a zástupci  občanů. Funkční  období  volených členů okresních školních rad bylo
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stanoveno na 6 let.  Nejdůležitějšími členy okresních školních rad byli  okresní školní inspektoři.
Okresní školní inspektor byl odborným pedagogicko-didaktickým správcem školství okresu, který
dbal na to,  aby výchova a vyučování probíhaly v intencích platných zákonů a nařízení.  Okresní
školní inspektoři byli jmenováni ministrem kultu a vyučování na základě doporučení zemské školní
rady a podle potřeby jich pro obvod jedné školní  rady mohlo  být  jmenováno i  více.  Zákonem
č. 40/1869 ř. z., byla u zemských a okresních školních rad místa zemských a okresních školních
inspektorů systemizována.

Okresní školní radě byly podřízeny všechny národní školy (tj.  obecné a měšťanské školy)
ve školním okrese a do oboru její působnosti náležely rovněž soukromé ústavy, speciální a mateřské
školy s opatrovnami. Okresní školní rada konkrétně:

- zastupovala zájmy školního okresu, pečovala o řádný stav školství a jeho zvelebení
- dohlížela na uplatňování zákonů a nařízení
- pečovala o zřizování nových škol, jejich rozšiřování a rozhodovala o úpravách, dohlížela 
  na stavby školních budov
- vykonávala opatrovnická práva nad školními fondy a nadacemi
- poskytovala ochranu školám a učitelům, starala se o platové záležitosti učitelů a vedla    
  okresní školní pokladnu
- mohla užívat donucovací prostředky v případě, že se obce zdráhaly hradit věcné potřeby
  škol
- spolupůsobila při obsazování služebních míst na školách
- vyšetřovala disciplinární záležitosti týkající se učitelů, rozhodovala v těchto záležitostech 
  v 1. instanci, anebo je postupovala zemské školní radě
- podporovala vzdělávání učitelstva, pořádala okresní učitelské konference a dohlížela na  
  vedení učitelských a školních knihoven
- vedla personální agendu učitelů
- dohlížela na činnost místních školních rad
- prováděla inspekce škol
- upravovala začátek a konec školního roku 
- podávala návrhy a zpracovávala periodické zprávy o školství

Okresní školní rada se měla scházet nejméně jedenkrát měsíčně k řádným schůzím, které byly
neveřejné. Předseda mohl její zasedání svolat i častěji z vlastního popudu, anebo na žádost dvou či
více  členů.  Podle  ustanovení  zákona  příslušné  kancelářské  práce  mělo  pro  okresní  školní  radu
vykonávat okresní hejtmanství.

Zemské  školní  rady  byly  nejvyšším  dohlédacím  školním  úřadem  v  jednotlivých  zemích.
V jejich  čele  stál  místodržitel,  popř.  jeho  náměstek  a  členy  byli  zemští  školní  inspektoři,  dva
členové  volení  zemským  výborem,  dva  katoličtí  duchovní,  jeden  duchovní  evangelický,  jeden
zástupce  israelitského  náboženského  vyznání,  dva  zástupci  učitelstva  a  referent  pro  správní
a hospodářské  záležitosti  škol.  Zemské  školní  rady  měly  širokou  působnost  a  de  facto  byly
nejvyšším úřadem pro správu školství v příslušné zemi. Péčí zemské školní rady začal být od roku
1871 vydáván jeden z nejdůležitějších pramenů pro dějiny školství Věstník vládní ve věcech škol
obecných  v  království  Českém.  V něm  byly  publikovány  nejen  příslušné  normy  či  informace
o zřizování a zveřejňování škol, ale také personální záležitosti  učitelstva (jmenování, uprázdnění
míst aj.).

Vzhledem k tomu, že v roce 1868 bylo ve Stříbře zřízeno okresní hejtmanství, které započalo
svou činnost  31.  srpna 1868, byla při  něm zřízena rovněž okresní školní  rada.  Na to ale došlo
až následující rok, konkrétně 30. listopadu 1869. Zda okresní školní rada sídlila spolu s okresním
hejtmanstvím  na radnici  či  v  jedné  z  pronajatých  soukromých  nemovitostí,  nelze  zjistit.  Nově
vymezený politický okres Stříbro zahrnoval  soudní  okresy Město Touškov,  Stod a Stříbro,  díky
čemuž  patřil  k největším  v Čechách  a  na jeho  území  žilo  51 405  obyvatel  (stav  k  roku  1869).
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Jednalo  se  o  okres  s  výraznou  převahou  německého  obyvatelstva,  což  jasně  ukazují  údaje
z následujícího sčítání provedeného v roce 1880. V té době žilo na území okresu Stříbro 59 829
obyvatel, z toho 52 046 udávalo německou obcovací řeč a 7 546 obcovací řeč českoslovanskou.
Zatímco západ okresu byl téměř výhradně německý, směrem k Plzni výrazná převaha německého
obyvatelstva klesala. Mimo to se v blízkosti Stříbra nacházel tzv. sulislavský národnostní ostrůvek
tvořený obcemi Butov,  Sulislav,  Svinná,  Sytno a Vranov, kde symbolem emancipace Čechů byl
právě boj o českou školu započatý v 80. letech 19. století.

Zřízení Okresní školní rady ve Stříbře potvrdila vyhláška c. k. místodržitele č. 30/1870 z. z. Ta
konstatovala, že k 1. dubnu 1870, kdy byla vyhláška sepsána, bylo v Čechách zřízeno celkem 94
školních okresů a pro všechny tyto okresy již byly zřízeny příslušné okresní školní rady. Tyto školní
rady byly ve vyhlášce vyjmenované a nechybí mezi nimi ani ta stříbrská (pod číslem 78). Jak již
bylo řečeno, územní rozsah se kryl s rozsahem politického okresu Stříbro. V jeho územní rozloze
došlo v letech existence okresní školní rady pouze k drobným změnám. První změna byla učiněna
s účinností  od 1.  prosince  1880,  kdy byla  přesunuta  z obvodu soudního  okresu  Horšovský Týn
do obvodu soudního okresu Stod obec Honezovice (v té době Honosice) (nařízení ministeria práv
č. 111/1880 ř. z.). Ke druhé došlo s účinností od 1. ledna 1900, kdy byla z obvodu soudního okresu
Horšovský Týn do obvodu soudního okresu Stod přesunuta obec Hradišťany (nařízení ministeria
práv č.  205/1899 ř.  z.).  Již o pět let  dříve došlo k přesunu obce Lochousice.  Ta byla přesunuta
z obvodu soudního okresu  Stříbro  do soudního  okresu  Stod  s účinností  1.  ledna  1895 (nařízení
ministeria  práv č. 96/1894 ř. z.).  Tato změna se však územní rozlohy politického okresu Stříbro
nedotkla.  Významnější  změnou  bylo  až  konstituování  soudního  okresu  Dobřany  s  účinností
od 1. června 1902. Tehdy bylo na základě nařízení ministeria práv č. 189/1901 ř. z. ze soudního
okresu Stod vyjmuto 11 obcí (Černotín, Červený Újezd, Dobřany, Lhota, Robčice, Líně, Nová Ves,
Přestavlky,  Šlovice,  Vstiš  a Vodní  Újezd),  ze kterých byl  vytvořen nový soudní  okres  Dobřany.
Územní  rozlohy  politického  okresu  se  však  ani  tato  změna  nedotkla  (seznam obcí  politického
okresu Stříbro viz příloha č. 6).

Složení Okresní školní rady ve Stříbře je poprvé doloženo v roce 1874. Jejím předsedou byl
tehdejší okresní hejtman Adolf Pachner z Eggendorfu a důležitý post okresního školního inspektora
v  té  době  zastával  Bruno  Bayerl,  ředitel  gymnázia  v  Plzni.  Za  učitelstvo  byli  členy  Adalbert
Moutschka, ředitel měšťanské školy ve Stodě, a Wenzel Haupt, řídící učitel ze Stříbra. Obyvatele
v okresní  školní  radě  zastupovali  Lorenz  Gruber,  starosta  z  Losiné,  Heinrich  Manlik,  statkář
z Nedražic,  Johann  Mrasek,  starosta  z  Kladrub,  a  Johann  Pecher,  statkář  z  Doubravy.  Církev
zastupoval  pouze  stříbrský  děkan  Adalbert  Pelikan.  Jako  člen  je  uveden  ještě  stodský  starosta
Wenzel Seifert, ale v jeho případě není jasné, zda nešlo o náhradníka, neboť počet členů byl již
vyčerpán.

Co se týče počtu škol v politickém okrese Stříbro, které patřily do správy Okresní školní rady
ve Stříbře, první konkrétní informace pochází z roku 1877. V té době stříbrská okresní školní rada
dozírala na 62 škol, přičemž s výjimkou 2 se jednalo výhradně o školy obecné (seznam škol viz
příloha č. 4). Měšťanské školy fungovaly v roce 1877 pouze ve Stodě (smíšená) a ve Stříbře (dívčí).
Ve Stříbře navíc již šestým rokem fungovalo gymnázium, ale to nepatřilo do působnosti okresní
školní rady. S ohledem na převahu německého obyvatelstva se jednalo o školní okres německý,
s čímž souvisela jediná anomálie územní působnosti. Okresní školní rada ve Stříbře totiž dozírala
i na dvě školy z politického okresu Plzeň. Konkrétně se jednalo o školu v Liticích a školu v Dolu
Matylda  (součást  obce  Litice).  V  obou  případech  se  jednalo  o  školy  německé,  a  proto  byly
přiškoleny  k  německému  školnímu  okresu  Stříbro,  zatímco  školní  okres  Plzeň  byl  český.
Do působnosti stříbrské okresní školní rady patřila rovněž soukromá obecná škola v Sulkově, což
byla první česká škola v politickém okrese Stříbro zřízená v roce 1876.

Právě v důsledku zřízení sulkovské školy se stal součástí stříbrské okresní školní rady rovněž
okresní školní inspektor pro české školy. Jako první je v kronice sulkovské obecné školy uveden
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profesor stříbrského gymnázia Karl Röhling, který se dostavil na inspekci školy 4. července 1883.
Existenci  druhého  okresního  školního  inspektora  pro  české  školy  pak  potvrzují  nejen  zápisy
v kronikách českých obecných škol, ale rovněž všechny schematismy 19. století.

Po vzniku Československé republiky byla správa školství  novou republikou převzata beze
změn, ale pouze nakrátko. Již v roce 1920 byl vydán zákon č. 292/1920 Sb. z. a n., jímž se upravuje
správa školství. Jak již napovídal název zákona, mělo jít o zcela novou úpravu správy školství. S
ohledem na plánované rozdělení republiky na župy měly být zrušeny okresní školní rady a nahradit
je měly  župní školní rady. Vzhledem k tomu, že župní systém v Čechách zaveden nakonec nebyl,
převzaly roli okresních školních rad okresní školní výbory zřízené nařízením vlády č. 608/1920 Sb.
z. a n., o zrušení okresních rad školních a zřízení okresních výborů školních. S ohledem na fakt, že
nové okresní školní výbory měly prakticky totožnou působnost, nejednalo se o nikterak revoluční
změnu. Co však zákon č. 292/1920 Sb. z. a n. změnil, byla působnost okresních školních výborů ve
vztahu  k menšinovým  školám.  Ty  nově  náležely  do  působnosti  ministerstva  školství  a  národní
osvěty  a  byly  pro  ně  zřizovány  inspektoráty  menšinových  škol.  Pro  všechny menšinové  školy
v politickém okrese Stříbro byl příslušný Inspektorát menšinových škol v Plzni vzniklý v roce 1920.
V  působnosti  okresních  školních  výborů  tak  zůstaly  mimo  veřejné  školy  navíc  pouze  školy
soukromé. I přesto se inspektor menšinových škol zúčastňoval zasedání okresního školního výboru
a to až do roku 1938.

V  čele  okresních  školních  výborů  stál  opět  předseda  zosobněný  přednostou  okresního
politického úřadu (okresní  hejtman),  členy byli  odborní  referenti,  tedy okresní školní  inspektoři
a zástupci  učitelstva  a  občanstva.  Právě  ve  složení  nastala  jediná  výraznější  změna,  neboť  ve
výborech již nebyli  zastoupeni zástupci církví. Počet zástupců učitelstva se odvozoval od počtu
učitelů v obvodu působnosti okresního školního výboru. Pokud se jednalo o méně než 100 učitelů,
působili  ve výboru 2 zástupci. Pokud bylo učitelů 100-200, měli  zastoupení tříčlenné, při počtu
větším  než  200  pak  čtyřčlenné.  Zástupců  obyvatel  byl  vždy  dvojnásobek  oproti  zástupcům
učitelstva,  tedy 4-8.  Na rozdíl  od Moravy a Slezska nebylo v Čechách po roce 1918 upraveno
vládním  nařízením  rozdělení  školních  okresů  na  české,  německé  a  smíšené.  Do  konce  první
republiky došlo v případě okresních školních výborů k jediné významnější změně a to v souvislosti
s reorganizací politické správy. Na základě zákona č. 125/1927 Sb. z. a n., o organisaci politické
správy byla okresním školním výborům odňata trestní pravomoc a přenesena na politické úřady.

Okresní  školní  výbor  ve  Stříbře  se  sešel  na  ustavující  schůzi  19.  prosince  1921  pod
předsednictvím  okresního  hejtmana  Oldřicha  Kozlanského.  Jeho  členy  byli  oba  okresní  školní
inspektoři, tedy pro německé školy Franz Ritterer, pro české Antonín Follprecht a dalších 12 členů.
Ačkoliv to není v zápise uvedeno, je zřejmé, že zástupci učitelstva měli ve výboru 4 členy a 8 členů
zastupovalo  občanstvo.  Součástí  zápisu  jsou  rovněž  protokoly  o  slibu  věrnosti  Československé
republice,  příznačně oddělené pro české a německé členy OŠV. Paradoxně je  mezi  německými
členy podepsán rovněž  Antonín  Follprecht,  okresní  školní  inspektor  pro  české školy  a  vedoucí
inspektorátu  menšinových  škol  v  Plzni.  Původně  stanovená  měsíční  perioda  mezi  jednotlivými
schůzemi okresního školního výboru nebyla dodržována a četnost schůzí klesala v některých letech
až na pouhé dvě schůze ročně.

Pro představu o agendě okresního školního výboru a pro srovnání se stavem v roce 1877 lze
uvést počet škol k 31. říjnu 1933 (seznam škol viz příloha č. 5). Do působnosti okresního školního
výboru tehdy náleželo 87 a to z ní ještě, jak bylo výše uvedeno, vypadly všechny české menšinové
školy.  Nárůst  počtu  škol  oproti  roku  1877  je  způsoben  logickým  zahuštěním  sítě  škol  a  také
vznikem nových měšťanských škol. Zatímco v roce 1877 působily na okrese pouhé dvě, v roce
1933 už jich bylo 6 (Dobřany, Kladruby, Město Touškov, Stod a Stříbro). Stejně jako v roce 1877
dozíral okresní školní výbor na německou školu v Liticích, která byla součástí okresu Plzeň. Mezi
soukromé školy náležely v roce 1933 pouze soukromé německé školy v Nové Vsi a Sytně. Jako v
roce 1877 náležela do péče Okresního školního výboru ve Stříbře rovněž škola v Sulkově. V jejím
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případě se jednalo o školu s československým jazykem vyučovacím, ale neměla charakter školy
menšinové, neboť již byla zveřejněna a byla tak postavena na roveň ostatním německým obecným
školám v okrese Stříbro.

Složení  samotného  školního  výboru  ke  stejnému  datu  (31.  10.  1933)  je  uvedeno  pouze
částečně.  Jejím  předsedou  byl  tehdejší  okresní  hejtman  Alois  Šála a  post  okresního  školního
inspektora v té době zastávali Anton Felbinger (pro německou část) a Antonín Uhlík (pro českou
část). Za učitelstvo byli členy Václav Peták, řídící učitel v Sulkově, Marie Poppová, řídící učitelka
ve výslužbě z Chotěšova, Josef Schwab, řídící učitel v Kamenném Újezdě, a Josef Wilfert, správce
školy ve výslužbě ze Stříbra. Dalších 8 osob zastupujících občanstvo není ve schematismu uvedeno
a jejich podpisy v zápisech ze schůzí okresního školního výboru nejsou čitelné.

Z protokolu (čj. 522 pres. z roku 1934), jehož předmětem bylo odevzdání a předání okresního
úřadu mezi Aloisem Šálou a JUDr. Janem Liebscherem provedené v roce 1934, se poprvé spolehlivě
dozvídáme umístění okresního školního výboru. Ten měl v roce 1934 úřední místnosti v domě čp.
67 ve Vodní ulici, který patřil Okresní hospodářské záložně ve Stříbře. V roce 1934 platila nájemné
budovy městská obec ve Stříbře. Při předání úřadu poslednímu stříbrskému okresnímu hejtmanovi
JUDr. J. Liebscherovi byly samozřejmě předávány také spisy.  Součástí  předání byly i písemnosti
okresního školního výboru, jehož registratura byla součástí spisovny okresního úřadu. 

Konec  fungování  Okresního  školního  výboru  ve Stříbře  přinesly  výsledky  mnichovské
dohody a s tím spojené  obsazení  českého pohraničí.  Z celého politického okresu Stříbro  nebyly
na počátku října 1938 zabrány pouze obce Líně a Nová Ves a místní  část  Nýřan zvaná Kolonie.
Do Stříbra  vpochodovala  německá  armáda  9.  října  1938  a tentýž  den  byl  protokolárně  převzat
rovněž  okresní  úřad  včetně  okresního  školního  výboru.  Po převzetí  fungovala  správa  školství
omezenou dobu v rámci „Sudetendeutsche Bezirkshauptmannschaft Mies“ a od 20. listopadu 1938
se stala součástí úřadu zvaného „Der Landrat“. I v tomto případě si však školství zachovalo určitou
samostatnost, když jeho záležitosti spravoval Kreisschulamt.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Spisy okresního školního výboru byly patrně uloženy v budově čp. 67 ve Vodní ulici. Jak však
probíhalo fyzické ukládání, dnes bohužel nelze z dochovaného torza fondu zjistit. Původce používal
spisový plán, ale jeho rekonstrukce je s ohledem na dochované archiválie nemožná. Jasné je pouze
to, že odděleně byla vedena presidiální agenda. V případě ostatní agendy jsou signatury dochovány
například na zápisech ze schůzí OŠR a OŠV (inv. č. 5) a to konkrétně sign. I/4.

Podací razítka byla úřadem dle dochovaných archiválií používána, ale nedělo se tak u všech
spisů.  Výběr spisů,  na něž byla razítka otištěna a na které ne, však není zřejmý.  Pokud již  bylo
otištěno podací razítko (viz níže), většinou byly vedle něj doplněny příslušné spisové značky.

Nejstarší podací razítko používané před rokem 1918 vypadlo následovně:

Bezirksschulrat in Mies

Eingelangt am       

Z: ……... Beilagen .......
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V souvislosti  se změnou názvu úřadu bylo upraveno rovněž podací razítko a později  byla
zhotovena jeho dvoujazyčná verze:

Bezirksschulauschuss in Mies Okresní výbor školní ve Stříbře
Bezirksschulauschuss in Mies

Eingelegt am              31. März 1923
Došlo:   20.1. 1934 Eigelangt.

Číslo:       211 Zahl.

Z: …. 984 Beilagen: ....... Příloh:         0 Beil.

Pro označování presidiálních spisů bylo používáno podací razítko okresního úřadu pro tuto
agendu, ale slovo úřad bylo přeškrtnuto a nahrazeno termínem „školní výbor“. Do rubriky za pres
byla vždy doplňována zkratka OŠV:

Okresní   úřad   ve    Stříbře

Došlo dne:16/6 1934 .......příloh.

Čís.         20    pres.     OŠV

Oficiální skartace u původce nejsou ve fondu nijak doloženy. To však neznamená, že průběžně
neprobíhaly.  Tento  fakt  jistě  souvisel  s tím,  že úřad  neměl  žádnou  svoji  budovu  a sídlil
v pronajatých  místnostech.  Definitivní  ránu spisovně  školního  výboru  zasadilo  obsazení  okresu
na počátku  října  1938,  kdy  v úřadě  dokonce  nebyl  ani  předseda  okresního  školního  výboru  –
okresní hejtman odvolaný 6. října 1938. Co se se spisy stalo, není jasné. S ohledem na specifické
zaměření školního výboru nebyly spisy pravděpodobně zničeny, jako tomu bylo v případě okresního
úřadu. Většinu z nich nepochybně převzal Kreisschulamt,  ale po roce 1945 zřejmě sdílely osud
spisů Landrátu, které byly patrně zničeny v tomto období. Jistě to mohlo souviset i se skutečností,
že na rozdíl od roku 1938 nebylo spisů školské správy z období před rokem 1945 již potřeba.

První zmínkou o předání torza písemností do archivu je zaslání fasciklu presidiální agendy z
let 1930-1934 ze Státního archivu v Plzni, k němuž došlo 1. března 1963 (č. přírůstku 40). Přírůstek
byl sice zaevidován do přírůstkové knihy, ale EL JAF založen nebyl.

V Okresním archivu Tachov se sídlem ve Stříbře byla první archiválie zaevidována až v roce
1986.  Tehdy  byla  Státním  archivem  v  Plzni  předána  hlavní  účetní  kniha  z  let  1900-1909
(č. přírůstku 378) a následně byl zaveden EL JAF, který dostal nové číslo 555 a název „Okresní
školní fond Stříbro“.

V rámci vnitřní revize fondů, prováděné v SOkA Tachov po přestěhování do Tachova, byla 3.
listopadu  1999 provedena revize  archivního  fondu Okresní  školní  fond Stříbro.  Ta  však  pouze
potvrdila  existenci  hlavní  účetní  knihy  z  let  1900-1909.  Teprve  v  rámci  generální  inventury
prováděné v roce 2001 byl na EL NAD dopsán 1 karton s archiváliemi z let 1930-1934 a název
fondu byl opraven na Okresní školní výbor Stříbro. Karton spisů z let 1930-1934 (původní fascikl)
obsahoval  torzo  presidiální  agendy  včetně  podacího  deníku  (dnes  inv.  č.  3-4)  a  agendu  ztráty
členství v okresním školním výboru (dnes inv. č. 6).
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K zásadnímu obohacení archivního fondu došlo při inventarizaci archivního fondu Měšťanská
škola (německá) Stříbro v roce 2008. Tehdy byly vedle torza korespondence z roku 1898 nalezeny
zápisy  ze  schůzí  okresní  školní  rady,  resp.  okresního  školního  výboru  z  let  1908-1938.  Tyto
archiválie byly následně (16. 5. 2008) přesunuty do archivního fondu OŠV Stříbro.

Tento  stav  archiválií,  tedy  1  úřední  kniha  z  let  1900-1909  a  2  kartony  z  let  1898-1938
potvrdila i následující generální inventura provedená 9. prosince 2013.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace  archivního  fondu Okresní  školní  výbor Stříbro  v  roce 2012
v něm byly evidovány 1 úřední kniha z let  1900-1909 a 2 kartony z let  1898-1938 o celkovém
rozsahu 0,27 bm.

V rámci inventarizace byla z knihovny přesunuta neúplná řada věstníků vydávaných okresním
úřadem a okresním školním výborem a jeho předchůdci  z  let  1912-1938 (inv.  č.  10).  Přesunutí
věstníků se nijak neodrazilo ani v počtu evidenčních jednotek ani v celkové metráži, neboť byly
zařazeny do již existujícího kartonu OŠV Stříbro.

Dále  byla  při  inventarizaci  přesunuta  1 úřední  kniha  z  let  1935-1939 z  archivního  fondu
Landrát  Stříbro (EL NAD 560) o metráži  0,05 bm. Tato kniha obsahující  seznam definitivních
učitelů byla vedena OŠV a úředníci Kreisschulamtu v roce 1939 její vedení již ukončili. Proto bylo
rozhodnuto o jejím převedení do fondu OŠV Stříbro.

Při pořádání byl mezi aktovým materiálem nalezen podací protokol presidiálních spisů z let
1930-1934 (inv. č. 3) a také byla zpřesněna datace archivního fondu. Mezi spisy se totiž nachází
rozhodnutí o dlužném školném z roku 1874 (inv. č. 8). Proto byla celková datace archivního fondu
upravena na 1874-1938 (1939).

Vzhledem k tomu, že se dochovalo pouze torzo archiválií původce, byly tyto rozděleny jen
na úřední knihy a spisový materiál (pořádací schéma viz příloha č. 7).

Po inventarizaci  je  archivní  fond  tvořen  2 úředními  knihami  z let  1900-1938  (1939),
1 podacím protokolem z let 1930-1934 a 2 kartony z let 1874-1938 o celkové metráži 0,34 bm.

V archivním  fondu  OŠV Stříbro  se objevuje  pouze  jeden  posterius  (inv.  č.  1).  Jedná  se
o zápisy v knize, které byly dokončeny úředníky Kreisschulamtu v roce 1939.

Fond je torzovitý, chybí prakticky všechny úřední knihy a spisy.

Fyzický stav archiválií je dobrý.

Jazyky archiválií jsou s ohledem na národnostně smíšený okres němčina a čeština. Němčina
dominuje v období před rokem 1918, poté začíná převažovat čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Jak již bylo výše uvedeno, jedná se pouze o torzo fondu. Tohoto faktu je potřeba želet tím
více,  že politický  okres  Stříbro  byl  velmi  rozsáhlý  a také  národnostně  smíšený.  To  se odráželo
i v kdysi  bohaté  písemné  produkci  původce.  Nejvýznamnějšími  archiváliemi,  které  dobře
dokumentují činnost původce, tak zůstávají zápisy ze schůzí OŠR a OŠV dochované pro roky 1908-
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1938  (inv.  č.  5),  tedy  do  jeho  zániku.  Přehled  učitelů  na  jednotlivých  školách  v  působnosti
Okresního školního výboru Stříbro v samém závěru její činnosti podává evidenční kniha inv. č. 1.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní soubor uspořádali a pomůcku sestavili Jan Edl a Miroslav Vetrák v červenci-srpnu
2012 a srpnu 2019 ve Státním okresním archivu Tachov. Dokončení čistopisu archivní pomůcky
proběhlo v prosinci 2019.

V Tachově, 12. prosince 2019 Jan Edl, Miroslav Vetrák
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

c. k. císařsko-královský

ČSR Československá republika

DNSAP Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (Německá národně 
socialistická strana dělnická)

EL JAF evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD evidenční list Národního archivního dědictví

evid. jedn. č. evidenční jednotka číslo

inv. č. inventární číslo

kar karton

OA okresní archiv

OŠR okresní školní rada

OŠV okresní školní výbor

ppr podací protokol

ř. z. říšský zákoník

Sb. z. a n. Sbírka zákonů a nařízení

SOkA státní okresní archiv

ukn úřední kniha

z. z. zemský zákoník
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Příloha č. 2: Seznam předsedů OŠR a OŠV Stříbro

jméno funkční období

Adolf Pachner z Eggendorfu 1869-1885

Jan Grabner 1885

Julius Hucker 1885-1890

Emanuel Schmatt 1891- únor 1893

František Raprich únor 1893-18. 10. 1894

Oskar rytíř Záborský z Wahlstättenu 18. 10. 1894-8. 10. 1897

Felix Maschner 8. 10. 1897-1919

Wilhelm Müller von Müllersheim 1919

Oldřich Kozlanský 1919-31. 10. 1927

Alois Šála 31. 10. 1927-31. 8. 1934

Jan Liebscher 31. 8. 1934-6. 10. 1938
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Příloha č. 3: Seznam stříbrských okresních školních inspektorů

jméno funkční období

Wenzl Haupt 30. 11. 1869-1870

Maurus Pfannerer 1870-1873/1874

Bruno Bayerl 1873/1874-1875/1876

Josef Pothorn 1875/1876- 30. 4. 1889

Josef Saatzer 1. 5. 1890-1895

Georg Deschmann 1895-1899

Franz Klaschka 1899-1908

Franz Ritterer 1. 2. 1909-30. 8. 1924

Anton Felbinger 1. 9. 1924-30. 6. 1936

Johann Lutz 1. 7. 1936-9. 10. 1938

okresní školní inspektoři pro české školy
jméno funkční období

Karl Röhling 1883-31. 12. 1884

Julius Korab 1. 1. 1885-1. 9. 1890 (†)

Josef Weger 1. 4. 1891-1906

Valentin Weinzettel 1906-1912

Josef Kobza 1913-1919

Antonín Follprecht 1919-1930

Ladislav Šebesta 1930-1933

Antonín Uhlík 1933-1934

František Štolcpart 1934-9. 10. 1938
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Příloha č. 4: Seznam škol v působnosti OŠR Stříbro k roku 1877

Soudní okres Město Touškov

Název obce (současný) Název obce (německý) Druh školy Počet tříd

Čeminy Tschemin obecná 2

Čerňovice Scherlowitz obecná 1

Číhaná Cihana obecná 2

Doubrava Dobraken obecná 2

Chotíkov Kottiken obecná 1

Kozolupy Kosolup obecná 2

Líšťany Lichtenstein obecná 3

Luhov Lohowa obecná 1

Malesice Malesitz obecná 2

Město Touškov Tuschkau Stadt obecná 3

Pernarec Pernharz obecná 1

Újezd nade Mží Aujezd ob der Mies obecná 1

Všeruby Wscherau obecná 3

Soudní okres Plzeň

Název obce (současný) Název obce (německý) Druh školy Počet tříd

Litice Littitz obecná 2

Důl Matylda Mathildenzeche obecná 2

Soudní okres Stod

Název obce (současný) Název obce (německý) Druh školy Počet tříd

Blatnice Blatnitz obecná 1

Černotín Tschernotin obecná 1

Dobřany Dobrzan obecná 5

Holýšov Holleischen obecná 1

Horní Sekyřany Ober Sekerzan obecná 3

Hradec Hradzen obecná 2

Chotěšov Chotieschau obecná 4

Líně Lihn obecná 1

Líšina Lischin obecná 1

Nýřany Nürschan obecná 6

Přehýšov Przeheischen obecná 1

Přestavlky Petersheim obecná 1

Stod Staab obecná 3

Stod Staab měšťanská 3
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Název obce (současný) Název obce (německý) Druh školy Počet tříd

Sulkov Sulkow obecná (soukromá menšinová) 1

Úherce Auherzen obecná 2

Ves Touškov Tuschkau Dorf obecná 2

Vstiš Stich obecná 1

Soudní okres Stříbro

Název obce (současný) Název obce (německý) Druh školy Počet tříd

Brod u Stříbra Brod expozitura obecné školy v
Kladrubech 1

Černošín Tschernoschin obecná 3

Erpužice Welperschitz obecná 2

Heřmanova Huť Hermannshütte obecná 5

Hněvnice Hniemitz obecná 1

Holostřevy Hollezrieb obecná 2

Jezná Gesna obecná 3

Jivjany Gibian obecná 1

Kladruby Kladrau obecná 4

Kostelec Kostelzen obecná 2

Kšice Kscheutz obecná 1

Lažany Losau obecná 1

Lhota u Stříbra Elhotten obecná 1

Lom u Stříbra Lohm obecná 1

Milevo Mühlhöfen expozitura obecné školy v
Kladrubech 1

Milíkov Milikau obecná 1

Nedražice Nedraschitz obecná 1

Ostrov u Stříbra Ostrau obecná 1

Ošelín Oschelin obecná 2

Prostiboř Prostibor obecná 2

Skapce Kapsch obecná 2

Stříbro Mies obecná (chlapecká) 4

Stříbro Mies měšťanská (dívčí) 8

Sulislav Solislau obecná 2

Svojšín Schweißing obecná 2

Telice Dölitschen obecná 1

Těchlovice Techlowitz obecná 1

Trpísty Trpist obecná 1

Záchlumí Eisenhüttl obecná 1
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Příloha č. 5: Seznam škol v působnosti OŠV Stříbro k 31. 10. 1933

Soudní okres Dobřany

Název obce (současný) Název obce (německý) Druh školy Počet tříd

Černotín Tschernotin obecná 1

Dobřany Dobrzan obecná 3

Dobřany Dobrzan měšťanská 3

Líně Lihn obecná 2

Nová Ves Neudorf obecná (soukromá německá) 1

Přestavlky Petersheim obecná 1

Sulkov Sulkow obecná 3

Šlovice Schlowitz obecná 2

Vstiš Stich obecná 2

Soudní okres Město Touškov

Název obce (současný) Název obce (německý) Druh školy Počet tříd

Bdeněves Wenussen obecná 1

Čeminy Tschemin obecná 1

Čerňovice Scherlowitz obecná 1

Číhaná Cihana obecná 3

Doubrava Dobraken obecná 2

Hvožďany Woschana obecná 1

Chotíkov Kottiken obecná 2

Chrančovice Chrancowitz obecná 1

Kozolupy Kosolup obecná 2

Líšťany Lichtenstein obecná 3

Luhov Luhowa obecná 1

Město Touškov Tuschkau Stadt obecná 3

Město Touškov Tuschkau Stadt měšťanská 3

Myslinka Mislinka obecná 1

Pernarec Pernharz obecná 2

Plešnice Pleschnitz obecná 1

Újezd nade Mží Aujezd ob der Mies obecná 1

Úněšov Anischau expozitura obecné školy v
Číhané 1

Všeruby Wscherau obecná 3
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Soudní okres Plzeň

Název obce (současný) Název obce (německý) Druh školy Počet tříd

Litice Littitz obecná 3

Soudní okres Stod

Název obce (současný) Název obce (německý) Druh školy Počet tříd

Blatnice Blatnitz obecná 2

Holýšov Holleischen obecná 3

Honezovice Honositz obecná 2

Horní Sekyřany Ober Sekerzan obecná 3

Hradec Hradzen obecná 3

Chotěšov Chotieschau obecná (chlapecká) 5

Chotěšov Chotieschau obecná (dívčí) 5

Kamenný Újezd Stein Aujezd obecná 2

Kotovice Kottowitz obecná 2

Líšina Lischin obecná 1

Lochousice Lochutzen obecná 1

Nýřany Nürschan obecná 4

Přehýšov Przeheischen obecná 3

Stod Staab obecná 5

Stod Staab měšťanská (dívčí) 3

Stod Staab měšťanská (chlapecká) 3

Týnec Teinitzl obecná 2

Úherce Auherzen obecná 1

Ves Touškov Tuschkau Dorf obecná 2

Zbůch Zwug obecná 2

Soudní okres Stříbro

Název obce (současný) Název obce (německý) Druh školy Počet tříd

Benešovice Beneschau obecná 1

Brod u Stříbra Brod obecná 1

Černošín Tschernoschin obecná 5

Erpužice Welperschitz obecná 2

Hněvnice Hniemitz obecná 2

Holostřevy Hollezrieb obecná 1

Jezná Gesna obecná 3

Jivjany Gibian obecná 1

Kladruby Kladrau obecná 4

Kladruby Kladrau měšťanská 3
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Název obce (současný) Název obce (německý) Druh školy Počet tříd

Kostelec Kostelzen obecná 2

Kšice Kscheutz obecná 2

Lažany Losau obecná 1

Lhota u Stříbra Elhotten obecná 1

Lom u Stříbra Lohm obecná 2

Milevo Mühlhöfen obecná 1

Milíkov Milikau obecná 1

Nedražice Nedraschitz obecná 1

Ostrov u Stříbra Ostrau obecná 1

Ošelín Oschelin obecná 3

Otročín Otrotschin obecná 1

Pňovany Piwana obecná 2

Prostiboř Prostibor obecná 2

Rochlov Rochlowa obecná 2

Skapce Kapsch obecná 2

Stříbro Mies obecná (dívčí) 5

Stříbro Mies obecná (chlapecká) 5

Stříbro Mies měšťanská 3

Svojšín Schweißing obecná 1

Sytno Sittna obecná (soukromá německá) 1

Telice Dölitschen obecná 2

Těchlovice Techlowitz obecná 1

Trpísty Trpist obecná 2

Únehle Unola obecná 1

Vlkýš Wilkischen obecná 4

Vranov Wranowa obecná 1

Vrbice Wrbitz obecná 1

Záchlumí Eisenhüttl obecná 2
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Příloha č. 6: Seznam obcí politického okresu Stříbro k 1. 12. 1930

Soudní okres Dobřany

Název obce (současný) Název obce (německý) Počet obyvatel

Černotín Tschernotin 269

Červený Újezd Roth Aujezd 212

Dobřany Dobrzan 6429

Lhota Elhoten 529

Líně Lihn 3204

Nová Ves Neudorf 680

Přestavlky Petersheim 442

Robčice Robcitz 271

Šlovice Schlowitz 476

Vodní Újezd Wasser Aujezd 234

Vstiš Stich 862

Soudní okres Město Touškov

Název obce (současný) Název obce (německý) Počet obyvatel

Bdeněves Wenussen 575

Čbán Schwan 184

Čeminy Tschemin 536

Čerňovice Scherlowitz 320

Číhaná Cihana 214

Dolní Vlkýš Unter Wilkischen 141

Doubrava Dobraken 519

Hunčice Hundschitz 168

Hvožďany Woschana 121

Chotíkov Kottiken 1177

Chrančovice Chrancowitz 269

Klenovice Klenowitz 137

Kníje Knie 107

Košetice Koschowitz 147

Kozolupy Kosolup 1261

Kunějovice Kuniowitz 251

Kůští Kuscht 147

Lipno Lippen 338

Líšťany Lichtenstein 378

Luhov Luhowa 199

Malesice Malesitz 610

Město Touškov Tuschkau Stadt 1914
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Název obce (současný) Název obce (německý) Počet obyvatel

Mostice Mosting 87

Myslinka Mislinka 224

Náklov Naglos 83

Pernarec Pernharz 637

Plešnice Pleschnitz 386

Podmokly Podmokl 118

Popovice Poplowitz 189

Radimovice Radlowitz 172

Rozněvice Roslowitz 114

Třebobuz Zebus 158

Újezd nade Mží Aujezd ob der Mies 329

Úněšov Anischau 355

Všeruby Wscherau 1058

Soudní okres Stod

Název obce (současný) Název obce (německý) Počet obyvatel

Bítov Witowa 152

Blatnice Blatnitz 1052

Dolní Sekyřany Unter Sekerzan 720

Holýšov Holleischen 1597

Honezovice Honositz 604

Horní Sekyřany Ober Sekerzan 321

Hoříkovice Horzikowitz 224

Hradec Hradzen 714

Hradišťany Radelstein 190

Chotěšov Chotieschau 2855

Kamenný Újezd Stein Aujezd 1038

Kotovice Kottowitz 253

Lelov Lellowa 262

Lisov Lissowa 219

Líšina Lischin 399

Lochousice Lochutzen 303

Losina Lossin 193

Mantov Mantau 1207

Mířovice Mirsowitz 206

Nýřany Nürschan 6043

Popov Poppowa 83

Přehýšov Przeheischen 1054

Stod Staab 3298

Střelice Strzelitz 193
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Název obce (současný) Název obce (německý) Počet obyvatel

Týnec Teinitzl 308

Úherce Auherzen 592

Ves Touškov Tuschkau Dorf 532

Záluží Saluschen 363

Zbůch Zwug 2229

Soudní okres Stříbro

Název obce (současný) Název obce (německý) Počet obyvatel

Benešovice Beneschau 220

Blahousty Plahusen 98

Brod u Stříbra Brod 244

Butov Wuttau 76

Černošín Tschernoschin 1602

Dolany Dollana 253

Erpužice Welperschitz 187

Hněvnice Hniemitz 312

Holostřevy Hollezrieb 352

Hracholusky Rakolus 140

Jezerce Gesürzen 78

Jivjany Gibian 285

Kbelany Welana 254

Kladruby Kladrau 1238

Kostelec Kostelzen 387

Krásné Údolí Schönthal 181

Krtín Guratin 88

Kšice Kscheutz 375

Láz Laas 149

Lažany Losau 175

Lhota u Stříbra Elhotten 304

Lobzy Labes 81

Lom u Stříbra Lohm 455

Lomnička Lomitschka 178

Lšelín Elschelin 182

Malovice Malowitz 224

Milevo Mühlhöfen 173

Milíkov Milikau 184

Nedražice Nedraschitz 302

Ostrov u Stříbra Ostrau 206

Ostrovce Ostrowitz 140
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Název obce (současný) Název obce (německý) Počet obyvatel

Ošelín Oschelin 654

Otročín Otrotschin 188

Pňovany Piwana 691

Pozorka Gibacht 357

Prostiboř Prostibor 307

Pytlov Pittlau 107

Radějovice Radlowitz 128

Rochlov Rochlowa 604

Řebří Leiter 268

Skapce Kapsch 358

Stříbro Mies 5349

Sulislav Solislau 335

Svinná Swina 127

Sviňomazy Zwinomas 180

Svojšín Schweißing 709

Sytno Sittna 234

Telice Dölitschen 270

Těchlovice Techlowitz 344

Trpísty Trpist 361

Tuněchody Tinchau 159

Úlice Ullitz 746

Únehle Unola 299

Víchov Wikau 203

Vlkýš Wilkischen 1597

Vranov Wranowa 157

Vrbice u Stříbra Wrbitz 160

Vrhaveč Worhabschen 140

Záchlumí Eisenhüttl 214

Zhoř Weshorsch 299
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Příloha č. 7: Pořádací schéma

1 Úřední knihy

2 Spisový materiál

2/1 Presidiální agenda

2/1/1 Registraturní pomůcky

2/1/2 Spisy

2/2 Všeobecná registratura
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jedn. č.

1 Úřední knihy

1 Seznam definitivních učitelů 1935-1938 ukn 1
(řazeno abecedně dle jednotlivých škol) (1939)

2 Kniha všech vedených účetních agend a operací 1900-1909 ukn 2

2 Spisový materiál

2/1 Presidiální agenda

2/1/1 Registraturní pomůcky

3 Podací protokol presidiální 1930-1934 ppr 1

2/1/2 Spisy

4 Presidiální spisy (1-28, chybí čísla 1934 kar 1
5, 15, 23, 27)

2/2 Všeobecná registratura

5 Zápisy ze zasedání Okresní školní rady a 1908-1938 kar 1
Okresního školního výboru ve Stříbře

6 Ztráta členství v okresním školním výboru 1933-1934 kar 1
a místní školní radě na základě příslušnosti
k DNSAP

7 Materiály týkající se přípravy k jednání Okresní, 1898 kar 1
školní rady ve Stříbře, koncepty, nařízení,
nevyplněné pozvánky a formuláře, cestovní náhrady

8 Rozhodnutí OŠR a OŠV ve Stříbře ve věci 1874-1926 kar 1
dlužného školného a provozního řádu budovy

9 Rozpočet na přestavbu školy ve Skapcích (včetně 1927 kar 1
stavebního plánu)

10 Úřední list (neúplné) 1912-1938 kar 2
1889-21. 10. 1918 Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft
und des k. k. Bezirksschulrathes in Mies
11. 12. 1918-3. 3. 1919 Amtsblatt der Bezirkshauptmannschaft
und des Bezirksschulrathes in Mies
4. 4. 1919-4. 6. 1921 Úřední list okresní správy politické
a okresní školní rady ve Stříbře/Amtsblatt der politischen
Bezirksverwaltung und Bezirksschulrates in Mies
27. 6. 1921-4. 11. 1928 Úřední list okresní správy politické
a okresního školního úřadu ve Stříbře/Amtsblatt der
politischen Bezirksverwaltung und Bezirksschulamtes in Mies
27. 12. 1928 Úřední list okresního úřadu a okresního školního
úřadu ve Stříbře/Amtsblatt der Bezirksbehörde und des
Bezirksschulamtes in Mies
25. 2. 1929-1938 Okresní věstník pro politický okres
Stříbro/Bezirks-Verordnungsblatt für den politischen
Bezirk Mies
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