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I. Vývoj původce fondu

Počátky žebnického školství patrně souvisejí se vznikem středověké církevní katolické
správy v této vesnici a lze je klást do poloviny 14. století. První písemné zprávy o vsi a o
kostelu sice pocházejí z poloviny 13. století, kdy už šlo o majetek plaského kláštera. Fara zde
ale vznikla po přestavbě kostela po roce 1350, neboť její existenci máme doloženou až k roku
1368. V tomto období při faře působila také zřejmě středověká farní škola, o jejíž činnosti však
nemáme žádných zpráv. Za husitských válek fara pravděpodobně  zanikla a Žebnice se stala
majetkem Gutštejnů na Bělé. Lze se domnívat, že společně s farou zanikla i předpokládaná
škola. Roku 1530 plaský opat získal Žebnici zpět do vlastnictví kláštera. Záhy dal opravit kostel
a zřejmě také obnovit faru, neboť ve druhé polovině 16. století je zde doložena činnost několika
farářů.  Zda také byla obnovena škola, nelze předpokládat, protože i obsazování fary, jediné
katolické v širokém okolí a jediné na tehdejším malém cisterciáckém panství o pěti vesnicích,
bylo  pro  klášter  dosti  problematické.  V průběhu  17.  století  duchovní  správu v  žebnickém
kostele zajišťovali sami plaští řeholníci. V soupisu poddaných podle víry z roku 1651 je kostel
uváděn jako filiální,  tedy bez fary.  Mezi  poddanými není uveden žádný učitel,  z čehož lze
usuzovat, že v Žebnici žádná škola tehdy nebyla. Její vznik bychom mohli klást až do období
po obnovení fary roku 1690. První zprávu o existenci farní školy máme až ve fasi tereziánského
katastru z roku 1714, kde se uvádí, že školní stavení není vybaveno bytem pro učitele a že
školní mistr Jan Šlapáček (zřejmě  příslušník místního selského rodu) dostává ze štoly 4 zl.
ročně. Při koupi plaského panství roku 1826 se nový majitel Klement W. L. Metternich zavázal
platit žebnickému učiteli 30 zl. a dodávat mu 8 sáhů dřeva ročně.

Podle místní tradice, živé ještě ve 20. letech 20. století, bývala škola umístěna až do roku
1742 v chalupě pod kostelem, kde stojí nynější č. p. 37 - dříve „u Tomášků“, nyní „u Netrhů“.
Rok předtím byla totiž dostavěna nová barokní budova fary a staré farní obydlí rozbouráno a
materiál použit k výstavbě domku, který pak stál na návsi níže pod nynějším objektem školy
podélně orientován ve směru východ - západ. V něm byla umístěna třída a bydlení pro učitele.
Toto stavení sloužilo škole až do poloviny 90. let 19. století.

Územní  působnost  školy  byla  totožná  s  obvodem  farním,  který  zahrnoval  původně
vesnice Žebnici, Horní Hradiště, Babinu, Mladotice, Řemešín a snad i Plasy a do něhož byly
postupně  začleněny i  nově  založené vsi  Trojany (původně  Trojerovice),  Ondřejov,  vesnice
Kopidlo a nově vzniklá část osady Nová Hadačka. Vznikem farní školy v Plasích roku 1781 se
žebnický školní obvod začal zmenšovat. Zprvu snad jen o Plasy a o sedm let později i o vesnici
Babinu, která připadla do obvodu plaské fary, zřízené roku 1788, a tak i babinská školní mládež
přešla do plaské školy, tehdy již označené jako městská, vyjma dětí bydlících na samotě Rouda,
která nadále zůstala součástí obvodu žebnické farní školy.

Asi  v  téže době  z  důvodů  velké  vzdálenosti  od Žebnice byla zřízena filiální  škola v
Kopidle, kterou navštěvovaly také děti z Kočína, náležejícího farností do Kralovic. V soupisu
škol Plzeňského kraje z roku 1790 je uvedeno, že ji navštěvuje 45 dětí z obou vesnic. Podle
zápisů školní kroniky z druhé poloviny 19. století prý za napoleonských válek fungovala jako
pokoutní, neboť neměla řádně školeného učitele, kterého získala až po nastolení míru. Podle
příjmení šlo zřejmě o syna žebnického učitele Jiřího Žaloudka. Asi roku 1819 se její působnost
rozšířila ještě na vesnici Dolní Hradiště, jejíž děti patřily do té doby ke škole kozojedské. Roku
1821 se stěhuje z nevyhovující sekyrovské chalupy v Kopidle do usedlosti „u Babků“ v Kočíně
a zde je pro ni následujícího roku postavena nová budova.

Obyvatelé  Mladotic,  vzdálených  od  Žebnice  asi  pět  kilometrů,  chtěli  svým  dětem
usnadnit  školní  docházku,  proto zařídili,  aby od roku  1827 docházely jejich  děti  do bližší
lokální školy ve Strážišti. U žebnické školy zůstaly z mladotické obce až do roku 1878 nadále
jen Podhrázský mlýn a lesovna U Zelených. Pravděpodobně v polovině  20. let 18. století i
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Řemešín,  přestože  také  byl  nadále  součástí  žebnické  farnosti,  dostal  se  do  obvodu  méně

vzdálené farní  školy v Potvorově,  Ondřejov zase k  nedaleké škole v  Křečově  a k  Žebnici
přifařená část Hadačky přešla k bližší farní škole v Kralovicích.

Od konce 20.  let  19.  století  až  do  roku  1897 tvořily  tedy školní  obvod jen  vesnice
Žebnice,  Horní  Hradiště,  Trojany,  samota Rouda a do roku 1878 ještě  Podhrázský mlýn  a
lesovna U Zelených.  Od roku  1864 zástupci  z  těchto  tří  vesnic  (z  nichž  Žebnice a  Horní
Hradiště měly společnou obecní správu, kdežto vesnice Trojany patřila do obce téhož jména,
která zahrnovala i  katastrální obec Bukovinu, patřící  farou i školou do Potvorova) vytvořili
místní školní radu, která spravovala školní záležitosti v tomto obvodu.

V soupise  škol  Plzeňského  kraje  z  roku  1790  je  uvedena  žebnická  farní  škola  jako
jednotřídní,  kterou navštěvovalo 46 hochů  a  32 dívek,  celkem tedy 78 dětí.  Počet školáků
počátkem 19. století postupně rostl, i když zmenšením školního obvodu se tento počet dočasně
snížil. V padesátých a šedesátých letech, kdy došlo k výraznému populačnímu růstu, i když  byl
částečně tlumen silným vystěhovalectvím do Ameriky, chodilo do žebnické školy už přes 130
dětí. Tento trend kulminoval v roce 1888, kdy škola měla 177 žáků.

Po vydání zákona o obecných školách z roku 1869 se zpřísnily také požadavky na kvalitu
výuky a materiální zajištění škol. V září roku 1881, kdy již do obecné školy chodilo přes 150
dětí, byla rozhodnutím Okresní školní rady v Kralovicích otevřena druhá třída. Protože ve staré
chátrající  škole pro obě  třídy nebylo místa,  pronajala si  místní  školní  rada pro první  třídu
místnost v domku č. p. 38 „u Fránů“.

Staré školní stavení, přestože bylo v polovině  30. let 19. století  rozšířeno a opraveno,
nemohlo stačit  dále rostoucímu počtu školní mládeže. Od počátku 80. let 19. století  volaly
nadřízené orgány státní správy po řešení svízelné situace. Zda se má postavit zcela nová budova
či  provést pouze přístavba ke stávajícímu objektu, se projednávalo v místní školní radě  a v
obecních výborech více jak 15 let. Jednání plná konfliktů, zvratů a emocí měla i svá klidová
intermezza, nicméně k žádnému pozitivnímu rozhodnutí nikdy nedospěla. V roce 1893 musela
být druhá třída pro špatný stav učebny v č. p. 38 přestěhována do č. p. 43 ve „staré hospodě“.
Když  o  dva  roky  později  spadla  část  stropu  ve  škole,  rozhodla  Okresní  školní  rada  v
Kralovicích o uzavření školní budovy a první třída se musela přemístit do č. p. 20 „u Pešíků“.

Protože ani za této situace nebyla žebnická obec ochotna zahájit stavbu, nařídila v létě
roku 1895 Okresní školní rada v Kralovicích z moci úřední výstavbu nové dvoutřídní školní
budovy.  Proti  tomuto  nařízení  se  obec  odvolala  k  Zemské  školní  radě  v  Praze.  Ta  svým
výnosem z července 1896 odvolání zamítla a v plném rozsahu potvrdila nařízení okresní školní
rady. Nezbylo než se podrobit i dalším rozhodnutím. Místní školní rada musela předložit plány
na stavbu, které si dala vypracovat u plzeňské firmy Müller-Kapsa.

Stav žebnické školy a odpor místních představitelů  tuto situaci změnit  vedly trojanské
obecní  zastupitelstvo,  ve  kterém  měli  hlavní  slovo  zástupci  Bukoviny,  k  definitivnímu
rozhodnutí  zřídit  si  vlastní  školu.  V polovině  90.  let  měla  obec Trojany v  obou vesnicích
dostatek dětí,  aby mohla mít  samostatnou školu.  Navíc i  v potvorovské škole byla situace
obdobná jako v žebnické, také se tu jednalo o výstavbě nové budovy. S vědomím, že by musela
trojanská obec platit na stavby obou škol, podala roku 1896 žádost Zemské školní radě v Praze
o vydělení vesnice Trojany z obvodu školy v Žebnici a Bukoviny z obvodu školy v Potvorově a
o zřízení vlastní obecné školy. Protože byla schopna zajistit veškeré povinnosti s tím spojené,
Okresní školní rada v Kralovicích jejich záměr podpořila a zemská školní rada v březnu 1896
žádosti vyhověla a rozhodla o zřízení obecné školy v Bukovině s platností od 1. května 1897.

Převedení  asi  15  trojanských  dětí  do  bukovinské školy  se  v  žebnické  škole  nikterak
výrazně neprojevilo. Avšak žebnická školní obec ztratila významného poplatníka, neboť obec
Trojany společně s plaským velkostatkem by nesly skoro 40 % nákladů na stavbu. Ztrátu těchto
příjmů musela nahradit pokladna žebnické obce, která se tak zadlužila. V roce 1898 si vypůjčila
11 808 zl. na tzv. amortizační půjčku, kterou pak v následujících letech splácela.
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Protože  ve  věci  výstavby  žebnické  školy  nebylo  již  počátkem  roku  1897  žádných
překážek, Okresní školní rada v Kralovicích svým výnosem z 6. května 1897 stavbu povolila.
Týž  měsíc  se  uskutečnila  dražba  stavby  podle  předložených  plánů  a  rozpočtu  11  808  zl.
Vydražil ji za 10 887 zl. žebnický rolník Václav Molcar, který se zavázal předat ji hotovou do
15. srpna 1898. K vlastnímu vedení výstavby si zjednal zednického mistra Václava Synáče z
Plzně. V polovině září byla stavba započata a počátkem listopadu měla již střechu. Na jaře se
pokračovalo a koncem července 1898 oznámil vydražitel místní školní radě její ukončení. Již
počátkem srpna nařídila okresní školní rada kolaudaci na 22. srpen 1898, při níž komise uznala
celou stavbu za dobrou. Okresní školní rada pak vydala povolení školu otevřít a užívat.

V nové škole byly umístěny dvě třídy, tělocvična, kabinet a byt pro učitele. Byla zde i
školní zahrada, upravená a oplocená hned v následujícím roce po otevření. Sloužila k výuce
základům sadařství a zahradnictví, případně i tělocviku a k potřebě učitele.

V září  roku 1898 nastoupilo do dvou tříd nové moderní budovy jen 126 dětí. Celkem
dvacet let se projevoval úbytek školní mládeže, ze 177 v roce 1888 poklesl jejich počet až na
102  v  roce  1908.  V  dalším  desetiletí  dochází  k  mírnému  nárůstu,  projevuje  se  zvýšená
předválečná natalita, která vrcholí v roce 1920 počtem 122 dětí ve škole. Do roku 1929 se
výrazně projevuje válečný a poválečný populační propad a počet dětí se snižuje až na 51. Do
tohoto stavu se také promítá stále rostoucí počet dětí, které navštěvují  měšťanskou školu v
Plasích, založenou roku 1921. V první polovině 30. let se počet žebnických žáků opět zvýšil,
takže do školy chodilo přes 70 dětí, avšak v druhé polovině se tento stav opět mění a jejich
počet nedosahuje ani čísla 60.

Události roku 1938 - obsazení pohraničí a vyhnání českého obyvatelstva - měly dopad i
na život žebnické školy. Příchodem několika rodin z pohraničí počet dětí přesáhl přes 60. Do
školy přišel k 1. dubnu 1939 tzv. přespočetný učitel Rudolf Cajthaml, který záborem pohraničí
ztratil místo. Žebnická škola musela být přeorganizována na trojtřídní a jednu třídu vyučoval
jmenovaný učitel. Protože nebylo možné zařídit k výuce samostatnou místnost, probíhala výuka
1. a 2. třídy střídavě. Tento stav trval krátce do července 1939, kdy okresní školní výbor místo
přespočetného učitele zrušil a škola opět fungovala jako dvoutřídní.

Válečné roky kromě poklesu počtu žáků pod 60 od roku 1943 nepřinesly žádné výrazné
změny, až závěr války zasáhl citelně do života školy. Pro nedostatek paliva se vyučovalo od
ledna 1945 střídavě v jedné učebně. V březnu musela být škola vyklizena kvůli tzv. národním
hostům, Němcům prchajícím z Horního Slezska a Banátu. Školní pomůcky převzal na faru
místní farář a výuka probíhala v předsálí hostince U Hynků. Starší děti ze druhé třídy dokonce
chodily místo do školy vysazovat lesní stromky. Od 5. května se už vůbec nevyučovalo, neboť
řídící učitel se stal předsedou revolučního místního národního výboru a velitelem vojenské čety
dohlížející na pořádek a ochranu obyvatelstva. Po 7. květnu se v Žebnici objevily americké
průzkumné jednotky a 11. května spojaři Rudé armády. 12. května tzv. národní hosté museli
opustit školu i vesnici. Po vyčištění školy a nastěhování nábytku mohla být 4. června zahájena
výuka, která pak probíhala až do 19. července 1945.

Poválečné  období  školy  bylo  poznamenáno  častými  organizačními  a  personálními
změnami. Odchodem několika rodin do pohraničí se výrazně snížil počet školních dětí. Řídící
učitel byl povolán na vojenské cvičení, proto mohla výuka probíhat jen v jedné třídě s 36 žáky.
Po jeho návratu zdejší dosavadní učitelku jmenoval  okresní  školní výbor řídící  učitelkou v
Pláních a ve škole se muselo učit dále jen v jedné třídě. V roce 1946 nastoupilo do školy přes
40 dětí, proto byla obnovena druhá třída, ale trvala pouze rok. Od roku 1947, kdy již bylo
zřejmé, že početní stav dětí do budoucna poklesne, byla organizačně přeměněna na jednotřídní.

Koncem 40. a počátkem 50. let docházelo do školy kolem 35 dětí. Zvládnout výuku pěti
ročníků v jedné třídě bylo nesmírně náročné, proto na návrh ředitele povolil ONV Plasy v roce
1951 zvýšit počet vyučovacích hodin, aby mohla výuka některých předmětů probíhat po dvou
až třech odděleních v jedné hodině. Toto opatření si vynutilo ještě další důležitou změnu. Bylo
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třeba zajistit dozor dětí, které se právě neučily, zejména přespolních, proto KNV v Plzni povolil
od 1. října 1951 zřídit školní družinu. Vychovatelkou se stala na doporučení MNV manželka
učitele Anna Brýnová.

Od roku 1953 přechází 5. postupný ročník do Osmileté střední školy v Plasích, škola tak
má jen čtyři postupné ročníky a počet dětí se snižuje pod 30. Hned v následujícím roce se ruší i
školní družina. Pokles počtu dětí pokračuje až do roku 1960, kdy do lavic usedlo jen 18 žáků.
Avšak  od  následujícího  roku  dětí  v  obou  obcích  mírně  přibývá  a  pro  další  roky existuje
předpoklad  početního  nárůstu  žáků.  Z  tohoto  důvodu  byla  od  roku  1963  škola  opět
organizována jako dvoutřídní  s pěti  postupnými ročníky a navštěvovalo ji  více jak 30 dětí.
Tento stav trval až do počátku 70. let. Pak došlo k opětovnému poklesu, do obou tříd již chodilo
jen 25 žáků. V souvislosti s přechodem na novou školskou koncepci a s perspektivou dalšího
úbytku dětí byla rozhodnutím ONV Plzeň-sever žebnická škola v roce 1975 zrušena a žáci s
dosavadním ředitelem převedeni do Základní devítileté školy v Plasích.

Učitelé, řídící učitelé a ředitelé:

učitel:

1. Jiří Žaloudek       18.- 19. století

2. František Dürschmid  kolem roku 1824

3. ?     Ponocný ?

4. František Holeček ?-1872

5. Josef Lašek 1872-1874

6. František Vyslyšel 1874-1883

řídící učitel:

7. Stanislav Matějček   1883-1895

8. Matěj Ruml           1895-1907

9. Josef Polák          1907-1924

10. František Frank      1924-1931

11. Božena Šaldová       1931-1932

12. Ladislav Sopr   1932-1937

13. Božena Šaldová       1937-1938

14. Bohumil Čížek 1938-1940

15. Vojtěch Bunda  1940-1948

ředitel:

16. Vladimír Hnátek 1948-1951

17. Čeněk Brýna 1951-1954

18. Josef Janouškovec 1954-1975
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II. Vývoj a d ějiny fondu

Archivní fond Základní devítiletá škola 1. - 5. ročník Žebnice tvoří dochovaná písemná
pozůstalost školy, která má své počátky pravděpodobně až ve středověku. Jeho obsahem jsou
ale písemnosti, které se uchovaly jen z posledních 110 let její existence. Nejstarší písemnosti
jsou datovány rokem 1863 a jde o soupisy dětí školou povinných, které s knihami poznamenání
pilnosti žáků zasahují ještě před rok 1870, tedy do období farní školy.

Z počátků obecné školy existuje minimum písemností. Až od roku 1880 začínají školní
matriky, vedené do roku 1961. Výkazy docházky a prospěchu nejsou dochovány v úplnosti,
začínají rovněž rokem 1880 a končí roku 1973. Od roku 1884 se píše školní kronika, která je
dovedena až k roku 1954. Od roku 1896 se vedou protokoly z učitelských porad, které končí
rokem 1947. Z let 1900-1905 máme dochované soupisy dětí školou povinných a pro roky 1906-
1939  indexy  normálií.  Registraturní  pomůcky  a  aktový  materiál  se  vůbec  nedochovaly.
Vzhledem k předpokládanému původnímu rozsahu je dochovanost fondu téměř torzovitá.

Písemnosti fondu zaujímají období vymezené roky 1863 až 1973. Vzhledem k poměrně
malému množství dochovaného písemného materiálu nelze doložit důslednost jeho ukládání ve
spisovně. Ztráta velké části původního fondu probíhala zřejmě postupně, asi největší část až po
uzavření školy v roce 1975.

Písemnosti byly původně ukládány s největší pravděpodobností ve staré školní budově.
Dočasně se s bytem řídícího učitele dostaly roku 1897 do hostince U Hynků a po výstavbě nové
školní budovy do tohoto objektu. V roce 1945 při záboru školy tzv. „národními hosty“ byly půl
roku  uloženy na faře  a  pak  opět  ve  škole.  24.  11.  1970 převzal  ve  školní  budově  ředitel
okresního archivu JUDr. Josef Pankraz 84 knih výkazů docházky a prospěchu z let 1898-1940.
Dne 17. 8. 1977 týž ředitel  převzal 112 knih z let 1863-1973. Písemnosti  byly v okresním
archivu v roce 1979 uspořádány do dvou fondů, a to národní (1863-1952) a základní devítileté
školy (1953-1973),  a k nim vypracovány inventární  soupisy.  V roce 1989 byly oba fondy
spojeny v jeden fond a archivářky Jiřina Katančíková a Marie Vitoušová k němu vypracovaly
inventář  Základní devítiletá škola Žebnice 1863 – 1973. Rozdíly v převzatém počtu knih a
inventářem  z  roku  1989  nelze  přesně  zdůvodnit,  neboť  ve  starších  soupisech  není  přesně
uvedeno množství písemností vyřazených vnitřní skartací, i když se v inventáři  z roku 1989
uvádí,  že  šlo  o  1,7  bm písemností.  Snad  součástí  vyřazeného materiálu  bylo  skutečně  28
třídních knih a 7 knih náležejících do fondu místní  školní  rady,  kam byly také v  průběhu
uvedených let zařazeny, to ale nelze dnes již objasnit. 

V polovině 90. let se zjistilo, že ve fondu jsou vmanipulovány archiválie, evidované také
ve fondu Místní školní rada Žebnice. K tomu ještě dne 16. 1. 1997 předal pan Ladislav Urban
ze Žebnice do archivu kroniku školy z let 1884-1939. Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto
roku 1997 vypracovat nový inventární seznam a stávající inventář z důvodů věcných chyb v
úvodu celý přepracovat. 
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III. Archivní charakteristika fondu

Fond Základní devítiletá škola 1. - 5. ročník Žebnice nese název, který se používal  v
posledních patnácti letech existence školy, a zahrnuje i období, kdy měla název farní škola (do
roku 1870),  obecná škola (1870-1948) a  národní  škola (1948 -  1960).  Protože šlo  vždy o
přímou kontinuitu, kdy se měnil pouze název bez závažnějších změn obsahu instituce, jsou tyto
archiválie pokládány za písemnosti jednoho původce.

Písemnosti,  které  tvořily  školní  archiv  v  Žebnici,  se  nedochovaly  v  plném rozsahu.
Torzovité je především období farní školy, ale i počátky školy obecné do roku 1880. Soupisy
dětí školou povinných platících a chudých se dochovaly z let 1863-1867 a poznamenání pilnosti
žáků z let 1866-1872. Mezi roky 1872, kdy končí knihy poznamenání pilnosti žáků, a 1880, kdy
začínají  výkazy docházky  a  prospěchu  (školní  návštěvy),  chybí  jakékoli  doklady o  školní
docházce. Ani v období po roce 1880 netvoří tento druh písemností úplnou řadu, chybí výkaz 2.
třídy z roku 1887/88, výkazy ze školních let  1952/53 a 1958/59, 2. třída 1963/64, 1. třída
1964/65, 2. třída 1971/72 a čtyři výkazy z posledních dvou let existence školy z let 1973-1975.
Rovněž matriky školních dětí začínají rokem 1880 a jsou dovedeny až do roku 1961. Soupisy
dětí školou povinných jsou pouze z let 1900-1905. Protokoly z učitelských porad se dochovaly
z let 1896-1947. Školní kroniky se vedly v letech 1884 - 1954. Ve fondu jsou ještě indexy
normálií z let 1906-1939. Spisový materiál se nedochoval vůbec.

Archiválie fondu jsou psány pouze v češtině.
Při  určení  časového  rozsahu  fondu  se  vychází  z  nejstarší  a  nejmladší  dochované

archiválie.
Fyzický stav archiválií je vcelku uspokojivý, nejstarší písemnosti - poznamenání pilnosti,

školní výkazy a výkazy docházky a prospěchu do roku 1898 nejsou opatřeny deskami, jejich
první  stránky  jsou  částečně  potrhané.  Přesto  archiválie  nevyžadují  konzervačních  či
restaurátorských zásahů.

Při pořádání fondu bylo přihlédnuto ke schématu, který vypracoval František Hoffmann
(Archivní časopis 1956, s. 69 - 73). Protože fond obsahuje pouze knihy, jsou jednotlivé druhy
knih ve fondu řazeny podle obsahového významu (kroniky,  protokoly z  učitelských porad,
indexy normálií, školní matriky, soupisy dětí školou povinných, poznamenání pilnosti a výkazy
docházky a prospěchu) a v rámci těchto druhů chronologicky.

Při inventarizaci byla provedena kategorizace archiválií. Knihy č. inv. 1 a 2 byly zařazeny
do I. kategorie a ostatní do II. kategorie.

Vnitřní skartací podle záznamů předchozího inventáře z roku 1979 byly vyřazeny třídní
knihy, avšak jejich počet není uveden, a sbírky zákonů fyzického rozsahu 1,7 bm. 
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IV. Stru čný rozbor obsahu fondu

Přestože  fond  je  možné  pokládat  za  torzovitý  z  hlediska  množství  dochovaných
písemností, poskytuje hodnotné informace o životě školy za posledních 110 let její existence,
ale i o životě obce a okolních vesnic. V obecné rovině archiválie mohou posloužit k bádání o
dějinách  venkovského  školství  a  společně  s  dalšími  fondy  původců  s  místní  a  regionální
působností ke zkoumání historie obce a regionu. Významné jsou především z tohoto hlediska
kroniky. Soupisy dětí, školní matriky, výkazy docházky a prospěchu a protokoly z učitelských
porad poskytují množství údajů o vnitřním životě školy.
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V. Záznam o uspořádání fondu a zpracování archivní pomůcky

Fond opětovně zpracoval a inventární seznam přepracoval v prosinci 1997 Petr Hubka,
který v letech 1999 až 2006 vyhotovil nový inventář.

V Plasích dne 15. července 2007.
Petr Hubka
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Příloha č. 1

Seznam použitých pramenů a literatury

DUNDERA, J. A. Království české staticky-polohopisně popsané, I. Kraj plzeňský. Praha, 1845.

HAVLÍK, J. Školství na Kralovicku a Manětínsku. Kralovice, 1935.

KOČKA, V. Dějiny politického okresu kralovického. Kralovice, 1930.

PODLAHA, A. Posvátná místa Království českého, III. díl. Praha, 1909.

PODLAHA, A. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu kralovickém.
Praha, 1912.

SOkA Plzeň-sever, fond ZDŠ Kočín.

SOkA Plzeň-sever, fond Farní úřad Plasy.

SOkA Plzeň-sever, fond Farní úřad Žebnice.

Soupis poddaných podle víry 1651, Rakovnicko. Praha, 1996.

ŠAFRÁNEK, J. Školy české. Praha, 1913.

Tereziánský katastr český. Praha, 1964.

ZETEK, F. J. Popis politického okresu kralovického. Kralovice, 1932.
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah a popis Časový  rozsah Č. ev. jednotky

 
A. Knihy

1 Školní kronika 1884-1939 K 1

2 Školní kronika                                1940-1954 K 2

3 Protokoly z učitelských porad      1896-1901 K 3

4 Protokoly z učitelských porad 1901-1904 K 4

5 Protokoly z učitelských porad 1904-1914 K 5

6 Protokoly z učitelských porad 1929-1939 K 6

7 Protokoly z učitelských porad 1939-1947 K 7

8 Index normálií                    1906-1927 K 8

9 Index normálií                     1927-1939 K 9

10 Matrika školních dětí 1880-1885 K 10

11 Matrika školních dětí 1885-1911 K 11

12 Matrika školních dětí            1911-1961 K 12

13 Soupis dětí školou povinných platících a
chudých             

1863-1864 K 13

14 Soupis dětí školou povinných platících a
chudých

1864-1865 K 14

15 Soupis dětí školou povinných platících a
chudých

1865-1866 K 15

16 Soupis dětí školou povinných platících a
chudých 

1866-1867 K 16

17 Soupis dětí školou povinných       1900-1901 K 17

18 Soupis dětí školou povinných 1901-1902 K 18

19 Soupis dětí školou povinných 1902-1903 K 19

20 Soupis dětí školou povinných 1903-1904 K 20

21 Soupis dětí školou povinných 1904-1905 K 21

22 Poznamenání pilnosti žáků            1866-1867 K 22

23 Poznamenání pilnosti žáků            1867-1868 K 23

24 Poznamenání pilnosti žáků            1868-1869 K 24

25 Poznamenání pilnosti žáků            1869-1870 K 25

26 Poznamenání pilnosti žáků            1870-1871 K 26

27 Poznamenání pilnosti žáků                1871-1872 K 27

28 Výkazy školní návštěvy             1880-1881 K 28

29 Výkazy školní návštěvy                  1881-1887 K 29

30 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř.  1887-1888 K 30
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Inv. č. Obsah a popis Časový  rozsah Č. ev. jednotky

31 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř.  1888-1889 K 31

32 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř.  1888-1889 K 32

33 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř.  1889-1890 K 33

34 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř.   1889-1890 K 34

35 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř.  1890-1891 K 35

36 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř.  1890-1891 K 36

37 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř.  1891-1892 K 37

38 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř.  1891-1892 K 38

39 Výkaz docházky a prospěchu 1. a 2. tř.  1892-1893 K 39

40 Výkaz docházky a prospěchu 1. a 2. tř.  1893-1894 K 40

41 Výkaz docházky a prospěchu 1. a 2. tř. 1894-1895 K 41

42 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1895-1896 K 42

43 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1895-1896 K 43

44 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1896-1897 K 44

45 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1896-1897 K 45

46 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř.  1897-1898 K 46

47 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1897-1898 K 47

48 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1898-1899 K 48

49 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř.     1898-1899 K 49

50 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř.    1899-1900 K 50

51 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1899-1900 K 51

52 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1900-1901 K 52

53 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1900-1901 K 53

54 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1901-1902 K 54

55 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1901-1902 K 55

56 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1902-1903 K 56

57 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1902-1903 K 57

58 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1903-1904 K 58

59 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1903-1904 K 59

60 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1904-1905 K 60

61 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř.  1904-1905 K 61

62 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1905-1906 K 62

63 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř.  1905-1906 K 63

64 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1906-1907 K 64

65 Výkaz docházky a prospěchu 2 .tř. 1906-1907 K 65
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Inv. č. Obsah a popis Časový  rozsah Č. ev. jednotky

66 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1907-1908 K 66

67 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1907-1908 K 67

68 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1908-1909 K 68

69 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1908-1909 K 69

70 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1909-1910 K 70

71 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1909-1910 K 71

72 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1910-1911 K 72

73 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1910-1911 K 73

74 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1911-1912 K 74

75 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř.        1911-1912 K 75

76 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1912-1913 K 76

77 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1912-1913 K 77

78 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1913-1914 K 78

79 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1913-1914 K 79

80 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1914-1915 K 80

81 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1914-1915 K 81

82 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1915-1916 K 82

83 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř.  1915-1916 K 83

84 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1916-1917 K 84

85 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř.    1916-1917 K 85

86 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1917-1918 K 86

87 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1917-1918 K 87

88 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1918-1919 K 88

89 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1918-1919 K 89

90 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1919-1920 K 90

91 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1919-1920 K 91

92 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1920-1921 K 92

93 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1920-1921 K 93

94 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř.          1921-1922 K 94

95 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1921-1922 K 95

96 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1922-1923 K 96

97 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1922-1923 K 97

98 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1923-1924 K 98

99 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1923-1924 K 99

100 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1924-1925 K 100
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Inv. č. Obsah a popis Časový  rozsah Č. ev. jednotky

101 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1924-1925 K 101

102 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1925-1926 K 102

103 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1925-1926 K 103

104 Výkaz docházky a prospěchu1. tř. 1926-1927 K 104

105 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1926-1927 K 105

106 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1927-1928 K 106

107 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř.  1927-1928 K 107

108 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1928-1929 K 108

109 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1928-1929 K 109

110 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř.    1929-1930 K 110

111 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1929-1930 K 111

112 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1930-1931 K 112

113 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1930-1931 K 113

114 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1931-1932 K 114

115 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1931-1932 K 115

116 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1932-1933 K 116

117 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1932-1933 K 117

118 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1933-1934 K 118

119 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1933-1934 K 119

120 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř.  1934-1935 K 120

121 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1934-1935 K 121

122 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1935-1936 K 122

123 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1935-1936 K 123

124 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1936-1937 K 124

125 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1936-1937 K 125

126 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1937-1938 K 126

127 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1937-1938 K 127

128 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1938-1939 K 128

129 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1938-1939 K 129

130 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1939-1940 K 130

131 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1939-1940 K 131

132 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1940-1941 K 132

133 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1940-1941 K 133

134 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1941-1942 K 134

135 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1941-1942 K 135
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Inv. č. Obsah a popis Časový  rozsah Č. ev. jednotky

136 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1942-1943 K 136

137 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1942-1943 K 137

138 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1943-1944 K 138

139 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1943-1944 K 139

140 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř.  1944-1945 K 140

141 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1944-1945 K 141

142 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1945-1946 K 142

143 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1946-1947 K 143

144 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1946-1947 K 144

145 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1947-1948 K 145

145 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1948-1949 K 146

147 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1949-1950 K 147

148 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1950-1951 K 148

149 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1951-1952 K 149

150 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1953-1954 K 150

151 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1954-1955 K 151

152 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1955-1956 K 152

153 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1956-1957 K 153

154 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1957-1958 K 154

155 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1959-1960 K 155

156 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1960-1961 K 156

157 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1961-1962 K 157

158 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1962-1963 K 158

159 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1963-1964 K 159

160 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1964-1965 K 160

161 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1965-1966 K 161

162 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1965-1966 K 162

163 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1966-1967 K 163

164 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř.    1966-1967 K 164

165 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1967-1968 K 165

166 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1967-1968 K 166

167 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1967-1968 K 167

168 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1968-1969 K 168

169 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1968-1969 K 169

170 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1969-1970 K 170
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Inv. č. Obsah a popis Časový  rozsah Č. ev. jednotky

171 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř. 1969-1970 K 171

172 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1970-1971 K 172

173 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř.  1970-1971 K 173

174 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1971-1972 K 174

175 Výkaz docházky a prospěchu 1. tř. 1972-1973 K 175

176 Výkaz docházky a prospěchu 2. tř.  1972-1973 K 176
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