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I. Vývoj původce archivního souboru

Před zřízením školy  byl  Terešov  přiškolen k Drahoňově  Újezdu,  zdejší  škola  byla  založena

v roce  1845  na  náklady  majitele  velkostatku  Josefa  Lissnera.  Vyučování  začalo  po  vysvěcení

budovy 9. září 1862. Prvním učitelem se stal František Knitl, který zde působil v letech 1862 -

1868. Od roku 1868 vyučoval na terešovské škole Antonín Drachovský,  který tu založil  spolek

Vlaštovka na hubení škodlivého hmyzu. O druhou třídu byla škola rozšířena v roce 1885 a roku

1898 proběhla přestavba školní budovy. Až do roku 1894 fungovala v Terešově paralelně německá

židovská škola. 

Výnosem Zemské školní rady v Praze ze dne 9. 8. 1925 byla v roce 1925 zrušena jedna třída a

škola byla nadále pouze jednotřídní. Ve třicátých letech 20. století byl  řídícím učitelem Václav

Stránský. Škola byla uzavřena v roce 1962, žáci převedeni na školu v Mlečicích.

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Dne 12. 1. 1955 navštívil školu v Terešově okresní archivář, aby vybral písemnosti pro trvalé

uložení v archivu.  Do této skupiny zařadil  černou knihu, zlatou knihu pilnosti,  školní  kroniku,

katalogy z let 1898 – 1945, hlavní knihu a řadu spisů. Ke zničení označil matriky, oběžníky, indexy

normálií, třídní knihy,  agendu ředitele, jednací protokoly aj. o celkové hmotnosti 50 kg. Zdá se

však, že písemnosti školy v Terešově, na rozdíl od ostatních, byly do archivu skutečně předány, a to

v únoru 1955 (před založením přírůstkové knihy). Ostatní písemnosti se zřejmě po zániku školy

dostaly do školy v Mlečicích, kde se 26. 4. 2007 při skartačním řízení nalezly dva katalogy z let

1936 – 1937 a 1960 – 1961 (čj.  SOAP/070-0171/2007, č. př. 19/2007). Ve fondu chybí většina

školních katalogů.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Písemnosti byly v archivu prozatímně zpracovány, k definitivní inventarizaci došlo v roce 2007.

Fond je tvořen jednak knihami, jednak spisy. Knihy byly zařazeny do jednotlivých skupin. Kniha

označená jako I. díl kroniky je velmi útlá a obsahuje záznamy událostí ve škole z let (1862) 1867 –

1890. Nejde o skutečnou kroniku, záznamy byly svázány do pevných desek teprve po přijetí do

archivu. Další díl kroniky z let 1876 – 1918 je již skutečnou kronikou.
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Spisy byly uspořádány věcně a chronologicky. Vyskartováno bylo 0,02 bm běžné korespondence

z let 1950 – 1953 (viz protokol o vnitřní skartaci z 10. 12. 2007, čj. SOAP/070-0464/2007). Vnitřně

bylo přesunuto 0,01 bm písemností do fondu Místní školní rada Terešov. Písemnosti s inv. č. 6 a 9,

I. díl kroniky a kniha cti vzniklé v roce 1862, resp. 1863, tvoří priora fondu. Kroniky jsou podle

odst. 2, písm t přílohy č. 3 zák. č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, zahrnuty do I.

kategorie. Celkový rozsah fondu činí 0,24 bm. Jazyky fondu jsou čeština a němčina. 

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Dějiny školy dokumentují velmi dobře tři díly kroniky. Chybí bohužel většina katalogů žáků, o

tom, že existovaly, informuje inventář spisů školy.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

V roce 2007 fond uspořádaly, inventární seznam sestavily a archivní pomůcku vypracovaly Mgr.

Hana Hrachová a Václava Kalousová ve Státním okresním archivu v Rokycanech.

Rokycany, 13. 12. 2007 Mgr. Hana Hrachová

Václava Kalousová
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Inv. č.     Obsah                                                                                           Časový rozsah            Evid. j.  

I. Knihy

b. Evidenční knihy

1 Katalog I. třídy 1936 – 1937 K 1

2 Katalog I. třídy 1960 – 1961 K 2

3 Inventář školy 1925 – 1932 K 3

4 Inventář spisů 1906 – 1937 K 4

5 Rozpracované osnovy 1934 K 5

d. Ostatní knihy

6 Kronika školy, I. díl (1862) 1867 – 1890 K 6

7 Kronika školy, I. díl 1876 – 1918 K 7

8 Kronika školy, II. díl 1918 – 1940 K 8

9 Kniha cti (1863) 1867 – 1896 K 9

II. Spisový materiál

b. Spisy

10 Inspekční protokoly 1927 – 1940 N 1

11 Protokoly o převzetí školy 1931 – 1945 N 1

12 Statistické výkazy o stavu školy 1922 – 1941 N 1

13 Inventáře 1925 – 1935 N 1

212



Inv. č.            Obsah                                                                                    Časový rozsah            Evid. j.  

14 Rozpracované osnovy 1899 – 1924 N 1
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Tiráž

Název archivní pomůcky: Základní devítiletá škola Terešov

Časový rozsah: (1862) 1867 - 1961

Počet evidenčních
jednotek:

 10 (9 úředních knih, 1 karton)

Počet inventárních
jednotek: 14

Rozsah v bm: 0, 24 bm (úřední knihy – 0,23 bm, karton – 0,01 bm)

Stav ke dni: 13. 12. 2007

Zpracovatelé archivního
souboru: Mgr. Hana Hrachová, Václava Kalousová

Zpracovatelé archivní
pomůcky: Mgr. Hana Hrachová, Václava Kalousová
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