
 
Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 

Zora Damová 
Praha 2015 

090801/22 
 
 
 

STÁTNÍ ŽENSKÝ ÚSTAV UČITELSKÝ PRAHA I.,  
KŘIŽOVNICKÁ UL. 7 

 
(1866) 1870 – 1948 (1951) 

 
 
 

Inventář 
 
 

(NAD č.: 968) 
(Č. pomůcky: 567) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



I 
 

I. Vývoj původce fondu 

Učitelské ústavy vznikly jako čtyřleté střední školy podle tzv. Hasnerova zákona 

z 14. května 1869. Nové ústavy, vedené zvlášť pro muže a ženy od 15 let věku, tehdy 

nahradily starší dvouleté učitelské preparandy, které působily při hlavních školách. Státní 

ženský ústav proto vznikl zestátněním již dříve existujícího učitelského kurzu, jejž v Praze 

zřídily školské sestry de Notre Dame.  

Tyto školské sestry působící v Čechách od roku 1851 koupily o deset let později 

v Praze dům „U Apolla“ (později zvaný dům u sv. Anny) v Ječné ulici 27, kde 1. října 1863 

otevřely českou čtyřtřídní hlavní školu dívčí, která záhy získala právo veřejnosti (výnos 

místodržitelství z 15. června 1864 č. 2599). Vzhledem k nedostatku českých učitelek, 

dosavadní pražské ústavy pro učitelky byly totiž německé, zřídily sestry s povolením státního 

ministerstva (č. 7826 ze 4. října 1866) dvouletý český ústav pro vzdělání učitelek při své 

hlavní škole, jehož vyučování bylo zahájeno 3. listopadu 1866. Po přijetí již zmíněného 

nového školského zákona byl tento ústav školním rokem 1870/71 zcela převzat do státních 

rukou a přeměněn v C. k. český ústav ku vzdělání učitelek v Praze, při kterém byla také nově 

zřízena cvičná škola. Všechny studentky byly převedeny do nového ústavu a studium jim bylo 

prodlouženo na tři roky, kandidátky, které na ústav nastoupily v roce 1870/71 již měly 

studium čtyřleté, první absolvovaly ve školním roce 1873/4.  

Školské sestry, které tak o svůj ústav přišly, pak s povolením c. k. ministerstva kultu 

a vyučování ze dne 17. září 1877 zřídily nový Soukromý ústav ku vzdělání učitelek u sv. Anny 

v Praze, později Český soukromý ženský ústav učitelský, Praha II., který působil, stejně jako 

prvně založený ústav, v Ječné ulici a skončil svou činnost až v době druhé světové války, 

fungoval tedy paralelně se státním ústavem. 

Roku 1870 vzniklý státní ústav učitelský byl přestěhován z domu kongregace, a to 

nejprve do najatého domu v Eliščině ulici č. 17 (dnes Revoluční ulice), od školního roku 

1871/72 sídlil v Konviktské ulici č. 293/20. Ani tyto prostory však rozrůstajícímu se ústavu 

nevyhovovaly, bylo třeba pronajímat nové místnosti v přilehlých budovách, již po čtyřech 

letech působení zde proto ústav hledal novou, vhodnější budovu. Po řadě jednání bylo 

počátkem školního roku 1882/83 výnosem c. k. presidia místodržitelství (14. září 1882 

č. 7853) oznámeno rozhodnutí postavit novou školní budovu na nábřeží korunního prince 

Rudolfa (dnes Alšovo nábřeží). Budova na adrese Křižovnická ulice 7, ve které ženský 

učitelský ústav sídlil spolu s Akademií výtvarných umění a C. k. průmyslovou školou, byla 
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dokončena roku 1885. Výuka zde byla zahájena 13. dubna 1885 a budova škole sloužila až do 

roku 1946. 

Aby absolventky ústavu mohly působit jako učitelky na obecné škole, musely po 

složení maturitní zkoušky splnit dvouletou praxi, po které ještě skládaly zkoušku způsobilosti. 

Pro ty, které chtěly působit na škole měšťanské, bylo třeba mít praxi tříletou a složit zkoušky 

způsobilosti z odborných předmětů. Až do roku 1919 přitom platil tzv. celibát učitelek, podle 

kterého vdané učitelky nemohly již dále vyučovat a pozbyly navíc práva na penzi. 

Kromě ženského učitelského ústavu a jeho cvičné školy ústav provozoval i kurzy pro 

jednotlivé stupně výuky. Již 3. května 1873 bylo ministerstvem kultu a vyučování povoleno 

a Zemskou školní radou 24. května 1873 (č. 6646) potvrzeno zřízení dětské zahrádky, tedy 

mateřské školy, a jednoročního kurzu pro učitelky dětských zahrádek od šk. roku 1873/74. 

Ve školním roce 1914/15 byl tento kurz výnosem ministerstva vyučování z 3. července 1914, 

č. 632 (Zemské školní rady z 14. září 1914 č. I A 1750) proměněn na dvouletý Ústav 

ku vzdělání pěstounek pro školy mateřské, jenž byl nadále součástí učitelského ústavu. První 

ročník se otevíral každý druhý rok, kromě let 1940/41-1943/44, kdy nebyl vyučován. Ústav 

byl na krátko obnoven až roku 1944/45 pod názvem Ústav pro učitelky mateřských škol, první 

ročník byl ovšem naposledy otevřen následujícího roku.  

Již od roku 1868 byly také na ústavě zkoušeny učitelky pro ženské ruční práce, 

industriální kurs byl ale při ústavu ustaven až výnosem ministerstva kultu a vyučování z 3. 

září 1874 č. 12266, zahájen byl školním rokem 1874/75. S postupujícím časem jednoroční 

kurz přestával stačit, a roku 1919 byl proto vydán nový organizační statut, kterým byly 

založeny dvouleté Ústavy ku vzdělání učitelek domácích nauk, první ročník byl při Státním 

ženském ústavu učitelském otevřen roku 1920/21, a poté vždy ob rok, od roku 1928/29 byly 

první ročníky otevírány každoročně. V období protektorátu byl tento obor obzvláště žádaný, 

otevíraly se až tři paralelky, zároveň byla doba studia prodloužena na tři roky. Roku 1945/46 

se již nový ročník neotevřel, stávající studentky ale nově skládaly maturitní zkoušku (dle 

výnosu ministerstva školství z 8. března 1946, č. A-87 255-III). Oba zmíněné ústavy byly 

spojeny s Ženským učitelským ústavem osobou ředitele a měly stejný pedagogický personál. 

Učitelský ústav také pořádal další nepravidelné kurzy, kterých se účastnili i mužští 

zájemci, převážně se jednalo o kurzy pro učitele měšťanských škol s různým zaměřením 

(francouzština, zdravověda, kurzy pro I. a II. odbor). V roce 1904 se na ústavu konal kurz 

moderního kreslení a roku 1920 kurz určený pro slovenské učitele nauk. 
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Na ústavě také fungovalo několik stupňů cvičných škol, kde si kandidátky zkoušely 

výuku v praxi, po celou dobu existence ústavu to byla cvičná obecná škola, od vzniku kurzu 

pro učitelky dětských zahrádek, tj. od května 1873, také mateřská škola a nakonec, ve školním 

roce 1907/1908 otevřená, cvičná škola měšťanská, která později fungovala jako tříletá, a to až 

do školního roku 1923/1924, kdy byla k 30. červnu zrušena intimátem Zemské školní rady 

z 26. května 1924 (č. IIIa 1280, 54.136).  

Ač bylo vzdělání na ústavu bezplatné, ústav stejně jako další školské instituce 

podporoval nemajetné žákyně, již roku 1878 byl založen Spolek ku podpoře chudých 

kandidátek c.k. českého ústavu ku vzdělání učitelek v Praze, jenž byl roku 1923 přejmenován 

na Spolek k podporování kandidátek Českého státního ženského ústavu učitelského v Praze, 

a který fungoval až do zrušení ústavu, tedy do konce školního roku 1948, část zápisů o jeho 

činnosti je uvedena v kronikách ústavu a výročních zprávách. Spolek příležitostně žákyním 

obstarával oblečení, knihy, obědy či přímo peněžité dary, spravoval také Fond Anny Netrefové 

pro chovanky tzv. literního, tedy učitelského ústavu. 

Ředitel školy spolu s profesorským sborem rozdělovali také příspěvky z fondů 

vzniklých z darů bývalých zaměstnanců či jiných dobrodinců, např. roku 1905 byla 

založena nadace bývalé industriální učitelky Berty Maxantové, dne 7. července 1908 vznikl 

Fond manželů Jaroslava a Jóži Jiráskových, podporující jednu chudou chovankyni ústavu ze 

Žižkova, a od roku 1928 kandidátky čerpaly také podporu z Jubilejní nadace Marie Urbanové 

a Anny Novákové. Kromě toho se žákyně mohly ucházet i o státní nadace a stipendia, často 

získávaly také podporu od jiných institucí, např. Středoškolské sociální péče či prázdninové 

nadace manželů Palliardových. 

 

S počátkem první světové války byla budova ústavu zabrána pro vojenskou nemocnici, 

a vyučování proto probíhalo v náhradních prostorách: v klášteře u sv. Voršily, v měšťanské 

škole ve Valentinské ul. I/58, dívčí škole u sv. Haštala, chlapecké měšťanské škole u sv. Kříže 

Většího a na Akademickém gymnasiu, které bylo ovšem záhy rovněž zabráno. Vyučování ve 

stísněných podmínkách a bez odborných tříd trvalo pět let. Po vzniku Československa byla 

sice nemocnice zrušena, školní budovu v Křižovnické ulici 7 měl ale v užívání 1. pěší pluk 

Stráže Svobody, který ji opustil až v září roku 1919 v zanedbaném stavu a se zničeným 

vybavením. Do vlastní budovy se tak ústav začal stěhovat postupně počátkem roku 1920. 

V dalších letech probíhala průběžná rekonstrukce objektu, který byl elektrifikován a roku 

1925 sem byl zaveden také telefon.  
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Za druhé světové války mohl ústav i nadále působit, ovšem s upravenými osnovami 

odpovídající nárokům na výuku němčiny, vlastivědy, dějepisu atp. Vzhledem k nadbytku 

mladých učitelů ze Slovenska a Podkarpatské Rusi nebyly ve školních letech 1939/40 

a 1940/41 otevřeny první ročníky (výnosy Ministerstva školství a osvěty z 2. března 1939, 

č. 30.631-I, a z 30. března 1940, č. 38.763-I), zastaveny byly též externí zkoušky. Změny 

proběhly i v celkové organizaci učiva, vládním nařízením z 11. srpna 1941 (č. 320 Sb.) bylo 

studium na učitelských ústavech prodlouženo na pět let a věkový limit pro přijetí se snížil na 

14 let. 

Největší změny ovšem ústav čekaly po obnovení Československé republiky, tehdy 

bylo rozhodnuto o zavedení vysokoškolského vzdělání učitelů, nově byla založena 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, které byla dle výnosu ministerstva školství a osvěty 

z 9. srpna 1946 (č. A-171.920/46-III/3) předána dosavadní budova Ženského ústavu 

učitelského v Křižovnické ulici 7. Ženský učitelský ústav byl společně s Ústavem pro 

vzdělání učitelek domácích nauk a Ústavem pro vzdělání učitelek mateřských škol 

přestěhován do budovy Státního reálného gymnasia v Praze I., Dušní 7. Vzhledem 

k nedostatku prostoru zde probíhala výuka po půldnech a cvičná škola byla umístěna 

do budovy Obecné školy v Praze I., Sanytrově ulici. 

Vznikem pedagogické fakulty se ovšem učitelské ústavy staly nadbytečnou institucí 

a byly postupně rušeny. Ve školním roce 1945/46 proto nebyl otevřen první ročník a pro již 

přijaté žákyně byla nově zřízena 5. třída reálného gymnasia, další třída byla otevřena rok 

následující a uvažovalo se o přeměně učitelských ústavů na reálná gymnasia, z tohoto plánu 

ovšem sešlo a po likvidaci ústavu roku 1948 byly gymnasiální třídy přičleněny ke gymnasiu 

v Dušní ulici. 

Vzdělávací činnost učitelských ústavů oficiálně skončila školním rokem 1947/1948, 

od 1. září roku 1948 byly výnosem ministerstva školství a osvěty číslo A-149.070/48-III/3 

z 8. července 1948 zřízeny likvidační zkušební komise, jež měly zajistit zbývající zkoušky, 

vydávání duplikátů vysvědčení, ale také péči o dokumenty zrušených ústavů. V Praze byly 

tyto komise dvě: pro Amerlingův státní ústav učitelský v Praze II. a Státní ženský ústav 

učitelský v Praze I. (s přičleněnými ústavy pro učitelky domácích nauk a mateřských škol). 

Vedením likvidačních komisí ministerstvo školství a osvěty pověřilo bývalé ředitele těchto 

ústavů Rudolfa Šrama (Amerlingův mužský ústav učitelský) a Jarmilu Mojžíšovou, kteří 

spolu fakticky vedli jednu agendu, měli společné telefonní číslo i šekový účet. V případě 

konání dodatečných maturitních zkoušek měla být vysvědčení vydána příslušnou likvidační 

komisí, pokud šlo o reparáty jiných, již zrušených ústavů mimopražských, bylo vysvědčení 
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vydáváno jménem těchto ústavů, ale s razítkem příslušné likvidační komise. Komise zasedala 

ve třech pokojích ředitelského bytu Státního reálního gymnasia v Praze I. se samostatným 

vchodem z Kostečné ulice, kde byl také umístěn archiv učitelských ústavů. Činnost komise 

byla ukončena roku 1951. 

 

Ředitelé: 

 1866 - 1870  M. Filomena (představená ústavu sv. Anny) 

 1870 - 2/1878  Josef Nepomucký 

 2-8/1878  Vincenc D. Bíba (zatímní ředitel) 

 9/1878 - 8/1898  Dr. Emanuel Hrys 

 9-11/1898  Josef Šauer z Augenbergu (prozatímně) 

 12/1898 - 5/1902  Karel Grüner 

 5-8/1902  Josef Šauer z Augenbergu (prozatímně) 

 9/1902 - 8/1911  Bartoloměj Čihař 

 9/1911 - 1/1912  Jan Fišer (prozatímně) 

 2/1912 - 8/1923  Josef Vojta (na dovolené pro nemoc již od 28. 11. 1921) 

11/1921 - 8/1923  Jan Fišer (zástup za nemoc) 

 9/1923 - 8/1929  Josef Svárovský  

 9/1929 - 8/1936  Adolf Röhrig 

 9/1936 - 1946  Josef Vavřín (zatímní, od 3/1937 definitivní) 

 1942/1943  zástupce ředitele Karel Korda 

 1946 - 8/1948  Jarmila Mojžíšová (později také v likvidační komisi) 

     

II. Vývoj a dějiny fondu 

Dokumenty Státního ženského ústavu učitelského byly po jeho zrušení převzaty 

likvidační komisí sídlící v Kostečné ul. 7, která je dne 9. července 1951 předala Archivu hl. 

m. Prahy (viz č.j. 37/1951 likvidační komise). 

Dřívější soupis archivu ústavu z doby jeho likvidace obsahoval také spisy z let 1911-

1943 a neúplnou řadu podacích protokolů od roku 1867, dá se tedy předpokládat, že tento 

materiál byl likvidován mezi lety 1948-1951 jako již nepotřebný. Součástí fondu je také 

nejstarší výkaz kandidátek učitelství a zkoušek industriálních učitelek soukromého ústavu 

u sv. Anny z let 1867-1870, které byly ústavu, jakožto jeho následovníku, předány v době 

jeho zestátnění roku 1870. 
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Ve fondu jsou rovněž uloženy materiály likvidačních komisí pražských učitelských 

ústavů z let 1948-1951, které ač měly být samostatné, vedly spisy společně, řada žadatelů se 

na ně také obracela přímo jako na „Likvidační komise učitelských ústavů“ bez rozlišení. Byly 

tedy ponechány v jedné řadě, jak je eviduje i podací deník, a přičleněny k fondu Státního 

ženského ústavu učitelského, v rámci jehož likvidační komise byly do archivu předány.  

V rámci pořádání fondu nedošlo ke skartaci materiálů. Z fondu byla vyčleněna kronika 

Českého soukromého ženského ústavu učitelského Praha II., Ječná 27 z let 1893-1937, jež je 

nově uložena ve fondu NAD 2958. Výroční zprávy ústavu z let 1936-1939 byly předány do 

sbírky výročních zpráv Archivu hl. m. Prahy, kde doplnily již existující řadu. 

 

III. + IV. Archivní charakteristika fondu, obsah fondu 

Materiály učitelského ústavu jsou dochovány mezerovitě, kompletní je řada katalogů 

středních škol (tedy učitelského ústavu a jeho kurzů), katalogy cvičných škol jsou dochovány 

jen částečně a spisový materiál se, až na několik výjimek, dochoval jen pro léta 1944-1951, 

do jisté míry jej však mohou nahradit kroniky ústavu vedené v letech 1870-1939. Celkově 

fond podává poměrně ucelený pohled na nejstarší českou instituci pro vzdělávání učitelek, 

a zprostředkovaně i na generaci prvních českých učitelek. Fond také obsahuje spisový 

materiál likvidačních komisí učitelských ústavů v Praze a spolu s vlastními spisy po roce 

1945 podává přehled o konci činnosti učitelských ústavů a přechodu na vysokoškolské 

vzdělání učitelů. 

 

Knihy jsou řazeny dle typů na katalogy jednotlivých stupňů vzdělávání, katalogy 

a inventáře sbírek, kroniky a pamětní knihy a na závěr jednu účetní knihu. 

Řazení katalogů je omezeno způsobem, kterým jsou výkazy do knih vevázány. Ústav 

svazoval jednotlivé ročníky napříč typy vzdělání, a způsob svazování katalogů se navíc 

v průběhu doby měnil. Knihy proto byly uspořádány tak, aby nebylo nutno již svázané 

katalogy rozdělit, ale aby byla zároveň možná orientace v nich. Základ tak tvoří řada katalogů 

žákyň učitelského ústavu, jeho maturitních protokolů, řada katalogů kurzů a katalogů 

cvičných škol, vzhledem k proměně způsobu svazování jsou zde ale některé výkyvy, např. 

u vysvědčení způsobilosti, které jsou poznamenány v následující sumarizaci:  

Katalogy učitelského ústavu jsou dochovány od roku 1867, tedy ještě z období, kdy 

byl ústav soukromý, a to až do konce činnosti ústavu v roce 1948. V katalozích jsou ovšem 

vevázány i katalogy přidružených ústavů od jejich vzniku, a to včetně jejich závěrečných 

zkoušek, tedy vysvědčení způsobilosti. Jsou zde tedy katalogy Ústavu ku vzdělání pěstounek 
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mateřských škol od r.1914/15 a vysvědčení způsobilosti z něj do roku 1939/40, vysvědčení 

způsobilosti od r. 1945/46 se nachází mezi maturitními protokoly.  

Katalogy Ústavu ku vzdělání učitelek domácích nauk jsou zde od r. 1920/21 včetně 

vysvědčení způsobilosti do roku 1935/36, mladší se nacházejí opět mezi maturitními 

protokoly. V letech 1945-1948 jsou katalogy učitelského ústavu doplněny o evidenci žaček 

reálného gymnasia zřízeného místo nižších ročníků ústavu. 

Maturitní protokoly jsou dochovány z let 1871-1948, resp. až do ukončení zkoušek 

likvidačního ústavu roku 1951. Od roku 1912/1913 kromě vysvědčení dospělosti obsahují 

také zápisy o maturitních zkouškách, protokoly, otázky, seznamy žákyň atp. Od roku 1936/37 

jsou do nich vevázány vysvědčení způsobilosti, resp. v době poválečné maturitní zkoušky 

Ústavu pro učitelky domácích nauk. Od školního roku 1945/46 jsou zde také vysvědčení 

způsobilosti Ústavu pro učitelky mateřských škol.  

Od podzimu 1948 na maturitní protokoly navazují materiály likvidačních komisí 

učitelských ústavů, jsou zde nesvázané protokoly o maturitních zkouškách na ženském 

učitelském ústavě do r. 1951, na Ústavu domácích nauk do r. 1950 a také protokoly o ústních, 

písemných a předběžných zkouškách na těchto ústavech. V případě Ústavu pro vzdělání 

učitelek mateřských škol jsou zde protokoly o zkouškách způsobilosti z let 1948-1950, jedná 

se o agendu původní Zkušební komise pro zkoušky způsobilosti pro mateřské školy, 

Praha III., Valdštejnský palác, která byla na podzim roku 1948 předána likvidační komisi. 

Materiály zkoušek pro učitelky mateřských škol mohou být doplněny ze spisového materiálu 

likvidačních komisí, kde se nachází žádosti kandidátek a jejich doklady z roku 1949. 

Katalogy kurzů jsou vedeny zvlášť pro krátkodobé kurzy zřízené ústavem, obsahují 

vysvědčení o způsobilosti získané v kurzech pro pěstounky (1873-1914) a industriální 

učitelky (1868-1920), materiály ústavů navazujících na tyto kurzy jsou vevázány v katalozích 

učitelského ústavu. Dále zde jsou katalogy kurzů pro učitele měšťanských škol s různým 

zaměřením, či kurzů vedených jen krátkodobě. Na závěr je zde obsažena kniha se seznamem 

externistek, které se hlásily ke zkouškám mezi lety 1904-1924, jsou řazeny dle typu zkoušek 

(jednalo se jak o absolvování zmíněných kurzů, tak také zkoušek dospělosti). Ostatní 

externistky jsou vedeny v katalozích učitelského ústavu. 

Katalogy cvičných škol obsahují seznam dítek v mateřské škole z let 1874-1893, 

následují matriky a katalogy obecné a měšťanské školy, ty tvoří společnou řadu, neboť jsou 

většinou svázány do jedné knihy. Tyto knihy se však nedochovaly v úplnosti, dostupné jsou 

matriky a katalogy z konce 19. století, katalogy pak pokračují do roku 1916 a v úplnosti 

následují pro roky 1922-1936.  



VIII 
 

Katalogy a inventáře sbírek obsahují informace o jednotlivých kabinetech, 

knihovnách a pomůckách všech třech ústavů a jejich proměnu v čase. 

Kroniky dokumentují činnost ústavu od roku 1866 do roku 1939, kronika 

z posledních deseti let činnosti ústavu se nedochovala, mohou ji do jisté míry nahradit 

katalogy a spisy ústavu. Ve fondu je také uložena podpisová kniha z let 1887-1936. 

Účetní kniha se dochovala jediná, jedná se o pokladní deník z let 1938-1942. 

 

Podací protokoly uložené ve fondu obsahují podací protokol pro léta 1936-1938 

a v kompletní řadě pak protokoly od roku 1940 do roku 1948, resp. pro likvidační komise z let 

1948-1951, k této části patří i index. Slouží jako pomůcka pro orientaci v korespondenci, 

která se dochovala z let 1944 až 1948, resp. až do roku 1951. 

 

Spisy z nejstaršího období činnosti ústavu se nedochovaly, fond obsahuje pouze 

materiál z období čtyřicátých let 20. století. Jedná se hlavně o korespondenci, z níž byla již 

v době existence ústavu vyčleněna řada zápisů z porad a protokoly o likvidaci ústavu z roku 

1948, část materiálů k této problematice ovšem zůstává ve spisech. 

Materiály vzniklé z činnosti likvidačních ústavů byly ponechány ve fondu, jsou ale 

řazeny odděleně i proto, že roku 1948 touto přeměnou vznikly dvě číselné řady čísel 

jednacích. Vzhledem k již zmíněné problematice spolupráce likvidačních komisí mužského 

a ženského ústavu tyto spisy obsahují rovněž dokumenty patřící likvidační komisi 

Amerlingova ústavu učitelského, materiály obsažené ve fondu Státního ženského ústavu 

učitelského tak do jisté míry doplňují fond Amerlingova státního mužského ústavu 

učitelského v Praze, uloženého rovněž v Archivu hl. m. Prahy (NAD 966). 

Další větší kategorií jsou personální spisy pedagogů, jde především o osoby působící 

na ústavu ve čtyřicátých letech. Řazeny jsou abecedně, přičemž u žen bylo preferováno 

poslední užívané jméno.  

Fond doplňují plány budovy v Křižovnické ulici z roku 1882 a plány protileteckého 

krytu tamtéž z let 1943-1944. Dále je zde vkladní knížka ústavu, tiskopisy, nevyzvednutá 

vysvědčení a další doklady žaček z 20. - 40. let 20. století. 

 



IX 
 

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení pomůcky 

 Fond zpracovala a zinventarizovala v období od listopadu 2014 do dubna roku 2015 

Zora Damová, která výsledný inventář zároveň opatřila úvodem. 

Fond obsahuje 567 inventárních jednotek v 437 evidenčních jednotkách (408 úředních 

knih, 1 rukopis, 6 podacích protokolů, 1 index, 1 fascikl a 20 kartonů) v celkovém rozsahu 

10,28 bm. Fond je uložen v Archivu hlavního města Prahy, Archivní 6, 149 00, Praha 4, 

v oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob. 

 

 

Literatura a prameny: 

Dějepisný nástin ústavu od šk. roku 1866/67 (inv. č. 412), 

Kronika od šk. roku 1915/16 (inv. č. 413),  

Kronika od prosince 1933 (inv. č. 414), 

Výroční zprávy ústavu 1927-1938 (Sbírka výročních zpráv, sig. 1520, inv. č. 67) 

SLÁMOVÁ, Jana: Právní postavení učitelů 1848 – 1948 (bakalářská práce), Západočeská 

univerzita v Plzni, Katedra právních dějin, Plzeň 2012. 

Práce je přístupná on-line na https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/4668 (k 2. 7. 2015). 

 

 

Přehled používaných zkratek: 

 UÚ – Státní ženský ústav učitelský, ve všech podobách jeho názvu 

ÚDN – Ústav ku vzdělání učitelek domácích nauk 

 ÚP – Ústav ku vzdělání pěstounek pro školy mateřské,  

tj. později Státní ústav pro vzdělání učitelek mateřských škol (ÚMŠ) 

 RG – reálné gymnasium zřízené při škole 

 

 

https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/4668
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Knihy
Ústav učitelský

Katalogy

Výkaz kandidátek učitelství u sv. Anny
pro školní roky 1867/68-1869/70 

1 1867–1870 kniha

Katalog kandidátek UÚ I. ročník 2 1870/1871 kniha

Katalog kandidátek UÚ II. ročník 3 1870/1871 kniha

Katalog kandidátek UÚ III. ročník 4 1870/1871 kniha

Katalog kandidátek UÚ I. ročník 5 1871/1872 kniha

Katalog kandidátek UÚ II. ročník 6 1871/1872 kniha

Katalog kandidátek UÚ III. ročník 7 1871/1872 kniha

Katalog kandidátek UÚ I. ročník 8 1872/1873 kniha

Katalog kandidátek UÚ II. ročník 9 1872/1873 kniha

Katalog kandidátek UÚ III. ročník 10 1872/1873 kniha

Katalog kandidátek UÚ I. ročník 11 1873/1874 kniha

Katalog kandidátek UÚ II. ročník 12 1873/1874 kniha

Katalog kandidátek UÚ III. ročník 13 1873/1874 kniha

Katalog kandidátek UÚ IV. ročník 14 1873/1874 kniha

Katalog kandidátek UÚ I. ročník 15 1874/1875 kniha

Katalog kandidátek UÚ II. ročník 16 1874/1875 kniha

Katalog kandidátek UÚ III. ročník 17 1874/1875 kniha

Katalog kandidátek UÚ IV. ročník 18 1874/1875 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.a ročník 19 1875/1876 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.b ročník 20 1875/1876 kniha

Katalog kandidátek UÚ II. ročník 21 1875/1876 kniha

Katalog kandidátek UÚ III. ročník 22 1875/1876 kniha

Katalog kandidátek UÚ IV. ročník 23 1875/1876 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.a ročník 24 1876/1877 kniha
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Katalog kandidátek UÚ I.b ročník 25 1876/1877 kniha

Katalog kandidátek UÚ II.a ročník 26 1876/1877 kniha

Katalog kandidátek UÚII.b ročník 27 1876/1877 kniha

Katalog kandidátek UÚ III. ročník 28 1876/1877 kniha

Katalog kandidátek UÚ IV. ročník 29 1876/1877 kniha

Katalog kandidátek UÚ I. ročník 30 1877/1878 kniha

Katalog kandidátek UÚ II.a ročník 31 1877/1878 kniha

Katalog kandidátek UÚ II.b ročník 32 1877/1878 kniha

Katalog kandidátek UÚ III.a ročník 33 1877/1878 kniha

Katalog kandidátek UÚ III.b ročník 34 1877/1878 kniha

Katalog kandidátek UÚ IV. ročník 35 1877/1878 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.a ročník 36 1878/1879 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.b ročník 37 1878/1879 kniha

Katalog kandidátek UÚ II. ročník 38 1878/1879 kniha

Katalog kandidátek UÚ III.a ročník 39 1878/1879 kniha

Katalog kandidátek UÚ III.b ročník 40 1878/1879 kniha

Katalog kandidátek UÚ IV.a ročník 41 1878/1879 kniha

Katalog kandidátek UÚ IV.b ročník 42 1878/1879 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 43 1879/1880 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 44 1880/1881 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 45 1881/1882 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 46 1882/1883 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 47 1883/1884 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 48 1884/1885 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 49 1885/1886 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 50 1886/1887 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 51 1887/1888 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 52 1888/1889 kniha
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Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 53 1889/1890 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 54 1890/1891 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 55 1891/1892 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 56 1892/1893 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 57 1893/1894 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 58 1894/1895 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 59 1895/1896 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 60 1896/1897 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník
(obsahuje seznam interních a externích 
žákyň k maturitě) 

61 1897/1898 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 62 1898/1899 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 63 1899/1900 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 64 1900/1901 kniha

Katalog kandidátek UÚ I. ročník 65 1901/1902 kniha

Katalog kandidátek UÚ II. ročník 66 1901/1902 kniha

Katalog kandidátek UÚ III. ročník 67 1901/1902 kniha

Katalog kandidátek UÚ IV. ročník 68 1901/1902 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 69 1902/1903 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 70 1903/1904 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 71 1904/1905 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 72 1905/1906 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 73 1906/1907 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 74 1907/1908 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 75 1908/1909 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 76 1909/1910 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 77 1910/1911 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 78 1911/1912 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 79 1912/1913 kniha
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Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník 80 1913/1914 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
I. ročník ústavu pěstounek 

81 1914/1915 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
II. ročník ústavu pěstounek 

82 1915/1916 kniha

Vysvědčení způsobilosti ÚP
pro šk. léta 1915/16-1919/20 

83 1915–1920 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
I. ročník ústavu pěstounek 

84 1916/1917 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
II. ročník ústavu pěstounek 

85 1917/1918 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník
(ústav pěstounek v následujícím 
svazku) 

86 1918/1919 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník
I. ročník ústavu pěstounek 1918/1919,
II. ročník ústavu pěstounek 1919/1920 

87 1919/1920 kniha

Katalog kandidátek I.-IV. ročník,
II. ročník ÚDN 

88 1920/1921 kniha

Katalog I. ročník ÚP 89 1920/1921 kniha

Vysvědčení způsobilosti ÚP
pro šk. léta 1920/21-1921/22 

90 1920–1922 kniha

Vysvědčení způsobilosti ÚDN
pro šk. léta 1920/21-1923/24 

91 1920–1924 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
I. ročník ÚDN 

92 1921/1922 kniha

Katalog II. ročník ÚP 93 1921/1922 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
I. ročník ústavu pěstounek,
II. ročník ústavu ÚDN 

94 1922/1923 kniha

Vysvědčení způsobilosti ÚP
pro šk. léta 1922/23-1923/24 

95 1922–1924 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
II. ročník ústavu pěstounek,
I. ročník ÚDN 

96 1923/1924 kniha
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Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
I. ročník ústavu pěstounek,
II. ročník ÚDN 

97 1924/1925 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
II. ročník ústavu pěstounek,
I. ročník ÚDN 

98 1925/1926 kniha

Vysvědčení způsobilosti ÚP
(interní i externí studentky) 

99 1925/1926 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
I. ročník ústavu pěstounek,
II. ročník ÚDN,
vysvědčení způsobilosti ÚDN 

100 1926/1927 kniha

Vysvědčení způsobilosti ÚP
za školní léta 1926/27-1927/28
(interní i externí studentky) 

101 1926–1928 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
II. ročník ústavu pěstounek,
I. ročník ÚDN  

102 1927/1928 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
I. ročník ústavu pěstounek,
I.-II. ročník ÚDN,
vysvědčení způsobilosti ÚDN 

103 1928/1929 kniha

Vysvědčení způsobilosti ÚP 
a přehled otázek (externistky) 

104 1929 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
II. ročník ÚP,
vysvědčení způsobilosti ÚP,
I.-II. ročník ÚDN,
vysvědčení způsobilosti ÚDN 

105 1929/1930 kniha

Vysvědčení způsobilosti ÚP 
a přehled otázek (externistky) 

106 1930 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
I. ročník ústavu pěstounek,
I.-II. ročník ÚDN,
vysvědčení způsobilosti ÚDN 

107 1930/1931 kniha

Vysvědčení způsobilosti ÚP 
a přehled otázek (externistky) 

108 1931 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,109 1931/1932 kniha
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II. ročník ÚP,
vysvědčení způsobilosti ÚP,
I.-II. ročník ÚDN,
vysvědčení způsobilosti ÚDN 

Vysvědčení způsobilosti ÚP 
a přehled otázek (externistky) 

110 1932 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
I. ročník ÚP,
I.-II. ročník ÚDN,
vysvědčení způsobilosti ÚDN 

111 1932/1933 kniha

Vysvědčení způsobilosti ÚP 
a přehled otázek (externistky) 

112 1933 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
II. ročník ÚP,
vysvědčení způsobilosti ÚP (i externí)
I.-II. ročník ÚDN,
vysvědčení způsobilosti ÚDN 

113 1933/1934 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
I. ročník ÚP,
I.-II. ročník ÚDN,
vysvědčení způsobilosti ÚDN 

114 1934/1935 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
II. ročník ÚP,
vysvědčení způsobilosti ÚP,
I.-II. ročník ÚDN,
vysvědčení způsobilosti ÚDN 

115 1935/1936 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
I. ročník ÚP,
I.-II. ročník ÚDN 

116 1936/1937 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
II. ročník ÚP,
vysvědčení způsobilosti ÚP,
I.-II. ročník ÚDN 

117 1937/1938 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
I. ročník ÚP,
I.-II. ročník ÚDN 

118 1938/1939 kniha

Katalog kandidátek UÚ II.-IV. ročník,
II. ročník ÚP,
vysvědčení způsobilosti ÚP,
II. ročník ÚDN 

119 1939/1940 kniha
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Katalog kandidátek UÚ III.-IV. ročník,
I. ročník ÚDN 

120 1940/1941 kniha

Katalog kandidátek UÚ I. a IV. ročník,
I.-II. ročník ÚDN 

121 1941/1942 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-II. ročník,
I.-II. ročník ÚDN 

122 1942/1943 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-III. ročník,
I.-II. ročník ÚDN 

123 1943/1944 kniha

Katalog kandidátek UÚ I.-IV. ročník,
I. ročník ÚP
I.-II. ročník ÚDN 

124 1944/1945 kniha

Katalog kandidátek UÚ II.-IV. ročník,
I.-II. ročník ÚMŠ
II.-III. ro čník ÚDN
V. tř. RG (katalog a hlavní katalog) 

125 1945/1946 kniha

Katalog kandidátek UÚ III.-IV. ročník,
II. ročník ÚMŠ
III. ročník ÚDN 

126 1946/1947 kniha

Hlavní katalog RG
(5. a 6. třída) 

127 1946/1947 kniha

Třídní katalog RG
(5. a 6. třída) 

128 1946/1947 kniha

Katalog kandidátek UÚ IV. ročník 129 1947/1948 kniha

Hlavní katalog RG
(6. a 7. třída) 

130 1947/1948 kniha

Třídní katalog RG
(6. a 7. třída) 

131 1947/1948 kniha

Maturitní protokoly

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 132 1870/1871 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 133 1871/1872 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 134 1873/1874 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 135 1874/1875 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 136 1875/1876 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 137 1876/1877 kniha
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Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 138 1877/1878 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 139 1878/1879 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 140 1879/1880 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 141 1880/1881 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 142 1881/1882 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 143 1882/1883 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 144 1883/1884 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 145 1884/1885 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 146 1885/1886 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 147 1886/1887 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 148 1887/1888 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 149 1888/1889 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 150 1889/1890 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 151 1890/1891 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 152 1891/1892 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 153 1892/1893 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 154 1893/1894 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 155 1894/1895 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 156 1895/1896 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 157 1896/1897 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 158 1897/1898 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 159 1898/1899 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 160 1899/1900 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 161 1900/1901 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 162 1901/1902 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 163 1902/1903 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 164 1903/1904 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 165 1904/1905 kniha
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Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 166 1905/1906 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 167 1906/1907 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 168 1907/1908 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 169 1908/1909 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 170 1909/1910 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
(vložen protokol o zkouškách) 

171 1910/1911 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ 172 1911/1912 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
(vevázán protokol o zkouškách) 

173 1912/1913 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
(vložen protokol o zkouškách 
a seznamy maturantek) 

174 1913/1914 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
(vevázán protokol o zkouškách) 

175 1914/1915 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
(vevázán protokol o zkouškách) 

176 1915/1916 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
za šk. roky 1916/17-1917/18
(vevázán protokol o zkouškách) 

177 1916–1918 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
za šk. roky 1918/19-1919/20
(vevázán protokol o zkouškách) 

178 1918–1920 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
za šk. roky 1920/21-1921/22
(vevázán protokol o zkouškách) 

179 1920–1922 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
za šk. roky 1922/23-1923/24
(vevázán protokol o zkouškách) 

180 1922–1924 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
za šk. roky 1924/25-1925/26
(vevázán protokol o zkouškách) 

181 1924–1926 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
za šk. roky 1926/27-1927/28
(vložen protokol o zkouškách) 

182 1926–1928 kniha
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Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
za šk. roky 1928/29-1930/31
(vevázán protokol o zkouškách) 

183 1928–1931 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
(vevázán protokol o zkouškách) 

184 1931/1932 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
(vevázán protokol o zkouškách) 

185 1932/1933 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
(vevázán protokol o zkouškách) 

186 1933/1934 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
(vevázán protokol o zkouškách) 

187 1934/1935 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
(vevázán protokol o zkouškách) 

188 1935/1936 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ,
vysvědčení způsobilosti ÚDN
(vevázán protokol o zkouškách) 

189 1936/1937 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ,
vysvědčení způsobilosti ÚDN
(vevázán protokol o zkouškách) 

190 1937/1938 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ,
vysvědčení způsobilosti ÚDN
(vevázán protokol o zkouškách) 

191 1938/1939 kniha

Protokol otázek při ústních zkouškách 
dospělosti (UÚ) 

192 1938/1939 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ,
vysvědčení způsobilosti ÚDN
(vevázán protokol o zkouškách) 

193 1939/1940 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
(vevázán protokol o zkouškách) 

194 1939/1940 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
a vysvědčení způsobilosti ÚDN
(vevázán protokol o zkouškách) 

195 1941/1942 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
(Věra Fialová 1943/44 a šk. rok 
1944/45)
a vysvědčení způsobilosti ÚDN
(za školní rok 1942/3-1943/4)
(vevázán protokol o zkouškách) 

196 1942–1945 kniha
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Matrika vysvědčení dospělosti UÚ,
vysvědčení dospělosti ÚDN,
vysvědčení působilosti ÚMŠ
(vevázán protokol o zkouškách) 

197 1945/1946 kniha

Externí zkoušky učitelek mateřských 
škol 

198 1946 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ, 199 1946/1947 kniha

Protokol otázek při ústních zkouškách 
dospělosti (UÚ)
(třída IV. A) 

200 1946/1947 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti ÚDN,
vysvědčení působilosti ÚMŠ
(vevázán protokol o zkouškách) 

201 1946/1947 kniha

Vysvědčení působilosti ÚMŠ I.
 

202 1946/1947 kniha

Vysvědčení působilosti ÚMŠ II.
 

203 1946/1947 kniha

Vysvědčení působilosti ÚMŠ III. 204 1946/1947 kniha

Vysvědčení působilosti ÚMŠ IV. 205 1946/1947 kniha

Vysvědčení působilosti ÚMŠ V. 206 1946/1947 kniha

Matrika vysvědčení dospělosti UÚ
a vysvědčení způsobilosti ÚDN 
(externistky) 

207 1947/1948 kniha

Protokol otázek při ústních zkouškách 
dospělosti (UÚ)
(třída IV. B) 

208 1947/1948 kniha

Likvidační komise

Ženský ústav učitelský
Hlavní protokoly o zkouškách 
dospělosti
a protokoly o ústních zkouškách 
dospělosti 

209 1948–1951 1

Ústav domácích nauk
Hlavní protokoly o zkouškách 
dospělosti
a protokoly o ústních zkouškách 

210 1948–1950 1
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dospělosti 

Opravné zkoušky podzim 1948 211 1948 1

Protokoly o předběžných zkouškách 
UÚ a ÚDN 

212 1948–1950 1

Protokoly o písemných zkouškách 
dospělosti UÚ a ÚDN 

213 1948–1950 1

Protokoly o zkoušce způsobilosti pro 
mateřské školy
(B-K) 

214 1948 2

Protokoly o zkoušce způsobilosti pro 
mateřské školy
(M-Ž) 

215 1948 3

Protokoly o zkoušce způsobilosti pro 
mateřské školy 

216 1949–1950 1

Kurzy

Kurz ku vzdělání pěstounek mateřských škol

Seznam kandidátek na pěstounku 217 1873/1874 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 218 1873/1874 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 219 1874/1875 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 220 1875/1876 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 221 1876/1877 kniha

Seznam kandidátek na pěstounku 222 1877/1878 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 223 1877/1878 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 224 1878/1879 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 225 1879/1880 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 226 1880/1881 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 227 1881/1882 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 228 1882/1883 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 229 1883/1884 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 230 1884/1885 kniha
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Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 231 1885/1886 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 232 1886/1887 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 233 1887/1888 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 234 1888/1889 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 235 1889/1890 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 236 1890/1891 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 237 1891/1892 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 238 1892/1893 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 239 1893/1894 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 240 1894/1895 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 241 1895/1896 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 242 1896/1897 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 243 1897/1898 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 244 1898/1899 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 245 1899/1900 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 246 1900/1901 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 247 1901/1902 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 248 1902/1903 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 249 1903/1904 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 250 1904/1905 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 251 1905/1906 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 252 1906/1907 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 253 1907/1908 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 254 1908/1909 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 255 1909/1910 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku 256 1910/1911 kniha

Vysvědčení způsobilosti za pěstounku
(obsahuje protokol o ústních 
zkouškách) 

257 1911/1912 kniha
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Vysvědčení způsobilosti za pěstounku
za školní roky 1912/13-1913/14
(obsahuje protokol o písemných 
zkouškách) 

258 1912–1914 kniha

Kurz pro industriální učitelek

Protokol o zkouškách industriálních 
učitelek
(od podzimu 1872 vysvědčení 
způsobilosti) 

259 1868–1874 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

260 1874/1875 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

261 1875/1876 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

262 1876/1877 kniha

Seznam kandidátek za učitelku ručních 
prací 

263 1877/1878 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

264 1877/1878 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

265 1878/1879 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

266 1879/1880 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

267 1880/1881 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

268 1881/1882 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

269 1882/1883 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

270 1883/1884 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

271 1884/1885 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

272 1885/1886 kniha
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Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

273 1886/1887 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

274 1887/1888 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

275 1888/1889 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

276 1889/1890 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

277 1890/1891 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

278 1891/1892 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

279 1892/1893 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

280 1893/1894 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

281 1894/1895 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

282 1895/1896 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

283 1896/1897 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

284 1897/1898 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

285 1898/1899 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

286 1899/1900 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

287 1900/1901 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

288 1901/1902 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

289 1902/1903 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 290 1903/1904 kniha
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ručních prací 

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

291 1904/1905 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

292 1905/1906 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

293 1906/1907 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

294 1907/1908 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

295 1908/1909 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

296 1909/1910 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací 

297 1910/1911 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací
(obsahuje protokoly o zkouškách) 

298 1911/1912 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací
za šk. roky 1912/13-1913/14 

299 1912–1914 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací
za šk. roky 1914/15-1915/16 

300 1914–1916 kniha

Vysvědčení způsobilosti za učitelku 
ručních prací
za šk. roky 1916/17-1919/20 

301 1916–1920 kniha

Kurz pro učitele měšťanských škol

Frekventační vysvědčení kurzu 
zdravovědy 
(roční) 

302 1891–1892 kniha

Frekventační vysvědčení kurzu 
francouzštiny 
(dvouletý) 

303 1892–1893 kniha

Frekventační vysvědčení kurzu pro 
učitelky škol měšťanských

304 1900–1901 kniha
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(roční) 

Frekventační vysvědčení kurzu pro 
učitelky škol měšťanských
(roční) 

305 1901/1902 kniha

Frekventační vysvědčení kurzu pro 
učitelky škol měšťanských (I. odboru)
školní roky 1919/20, 1920/21 (roční) 

306 1919–1921 kniha

Provozní knihy kurzu pro učitelky 
měšťanských škol
(seznam přihlášených,
probrané učivo, třídní kniha) 

307 1900/1901 kniha

Provozní knihy kurzu pro učitelky 
měšťanských škol
(seznam přihlášených,
probrané učivo, třídní kniha) 

308 1901/1902 kniha

Kurz pro moderní kreslení

Frekventační vysvědčení kurzu pro 
moderní kreslení dle přírody
(červenec) 

309 1904 kniha

Frekventační vysvědčení kurzu pro 
moderní kreslení dle přírody
(prosinec) 

310 1904 kniha

Kurz pro slovenské učitele

Frekventační vysvědčení kurzu 
"naukobeh slovenských učitelov
v Prahe" 

311 1920 kniha

Zkoušky externistek

Seznam externistek 
přihlášených ke zkouškám:
učitelek ručních prací,
pěstounek, 
dospělosti, 
moderního kreslení,
I. a II. oddělení měšťanské školy 

312 1904–1923 kniha
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Cvičné školy

Mateřská škola cvičná

Matrika dětí c.k. vzorné mateřské školy
pro školní roky 1874/5-1892/3 

313 1874–1893 kniha

Seznam dítek c.k. vzorné mateřské 
školy
pro školní roky 1874/5-1881/82 

314 1874–1882 kniha

Obecná a měšťanská škola cvičná
Matriky

Matrika c.k. vzorné školy dívčí
pro školní roky 1870/1-1873/4 - 
ověřit!! 

315 1870–1874 kniha

Matrika c.k. vzorné školy dívčí
pro školní roky 1874/5-1881/2 

316 1874–1882 kniha

Matrika I. tříd vzorné školy
pro školní roky 1882/3-1887/8 

317 1882–1888 kniha

Matrika II. tříd vzorné školy
pro školní roky 1882/3-1887/8 

318 1882–1888 kniha

Matrika III. tříd vzorné školy
pro školní roky 1882/3-1887/8 

319 1882–1888 kniha

Matrika IV. tříd vzorné školy
pro školní roky 1882/3-1887/8 

320 1882–1888 kniha

Matrika V. tříd vzorné školy
pro školní roky 1882/3-1887/8 

321 1882–1888 kniha

Katalogy

Katalog I. třídy obecné
pro školní roky 1874/5-1882/3 

322 1874–1883 kniha

Katalog II. třídy obecné
pro školní roky 1874/5-1884/5 

323 1874–1885 kniha

Katalog III. třídy obecné
pro školní roky 1874/5-1883/4 

324 1874–1884 kniha

Katalog IV. třídy obecné
pro školní roky 1874/5-1881/2 

325 1874–1882 kniha
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Katalog V. třídy obecné
pro školní roky 1879/80-1883/4 

326 1879–1884 kniha

Katalog IV. třídy obecné
pro školní roky 1882/3-1885/6 

327 1882–1886 kniha

Katalog I. třídy obecné
pro školní roky 1883/4-1885/6 

328 1883–1886 kniha

Katalog III. třídy obecné
pro školní roky 1884/5-1885/6 

329 1884–1886 kniha

Katalog V. třídy obecné
pro školní roky 1884/5-1885/6 

330 1884–1886 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 331 1885/1886 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 332 1886/1887 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 333 1887/1888 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 334 1888/1889 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 335 1889/1890 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 336 1890/1891 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 337 1891/1892 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 338 1892/1893 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 339 1893/1894 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 340 1894/1895 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 341 1895/1896 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 342 1896/1897 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 343 1897/1898 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 344 1898/1899 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 345 1899/1900 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 346 1900/1901 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 347 1901/1902 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 348 1902/1903 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 349 1903/1904 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 350 1904/1905 kniha



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 20 - 

Katalog I.-V. třídy obecné 351 1905/1906 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 352 1906/1907 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 
a I. třídy měšťanské 

353 1907/1908 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 
a I.-II. třídy měšťanské 

354 1908/1909 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 
a I.-III. třídy měšťanské 

355 1909/1910 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 
a I.-III. třídy měšťanské 

356 1910/1911 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 357 1914/1915 kniha

Katalog I.-III. třídy měšťanské 358 1914/1915 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 359 1915/1916 kniha

Katalog I.-III. třídy měšťanské 360 1915/1916 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné
a I.-III. třídy měšťanské 

361 1919/1920 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné
a I.-III. třídy měšťanské 

362 1922/1923 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné
a I.-III. třídy měšťanské 

363 1923/1924 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 364 1924/1925 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 365 1925/1926 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 366 1926/1927 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 367 1927/1928 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné
pro školní roky 1928/29-1930/31 

368 1928–1931 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 369 1931/1932 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 370 1932/1933 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 371 1933/1934 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 372 1934/1935 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 373 1935/1936 kniha
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Katalog I.-V. třídy obecné 374 1936/1937 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 375 1937/1938 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 376 1938/1939 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 377 1939/1940 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 378 1940/1941 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 379 1941/1942 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 380 1942/1943 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 381 1943/1944 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 382 1944/1945 kniha

Katalog I. třídy obecné 383 1945/1946 kniha

Katalog II. třídy obecné 384 1945/1946 kniha

Katalog III.-V. třídy obecné 385 1945/1946 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 386 1946/1947 kniha

Katalog I.-V. třídy obecné 387 1947/1948 kniha

Katalogy a inventáře sbírek

Katalogy

Katalog knihovny učitelů 388 [1873]–1948 kniha

Katalog žákovské knihovny cvičné 389 1924–1948 kniha

Kabinet pro chemii
(obsahuje inventář lučby) 

390 [1871–1876] kniha

Katalog sbírky pro kreslení 391 [1896]–1944 kniha

Katalog přírodopisného kabinetu 392 1929–1944 kniha

Katalog kabinetu pro zeměpis a dějepis 393 1900–1931 kniha

Inventáře

Inventář žákovské knihovny 394 1926–1948 kniha

Inventář žákovské knihovny 
(pokračování od č. 4166) 

395 1940–1948 kniha
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Oddělení C (beletrie) 396 [1930]–1946 kniha

Inventář pro fyziku 397 [1909]–1948 kniha

Inventář pomůcek pro fyziku a lučbu 398 1923–1948 kniha

Inventář učebních pomůcek - kreslení 399 [1920]–1948 kniha

Inventář přírodopisného kabinetu 400 1929–1948 kniha

Inventář pomůcek pro zeměpis, 
dějepis, přírodopis, tělovcik, službu 
lékařskou, nový nábytek a zařízení 

401 [1900]–1948 kniha

Inventář učebních pomůcek pro ženské 
ruční práce 

402 1907–1948 kniha

Inventář učebních pomůcek pro ženské 
ruční práce 

403 1920–1946 kniha

Pomůcky Ústavu domácích nauk

Katalog sbírky pro kreslení 404 1921–1935 kniha

Katalog pomůcek - E - nástroje, nářadí 405 1922–1941 kniha

Katalog pomůcek - D - obrazy 406 1922–1941 kniha

Inventář pro nauku vedení domácnosti, 
vaření a praktická cvičení 

407 1920–1948 kniha

Inventář sbírek pro nauky o tkaninách 408 1921–1948 kniha

Pomůcky Ústavu pro vzdělání učitelek mateřských škol

Katalog pomůcek Ústavu pro vzdělání 
učitelek mateřských škol 
(obrazy, didaktické pomůcky, knihy) 

409 b.d. kniha

Inventář pomůcek mateřské školy
a ženských ručních prací 

410 1889–1939 kniha

Inventář učebních pomůcek ÚMŠ 411 [1906]–1941 kniha

Kroniky

Dějepisný nástin ústavu 
od šk. roku 1866/7 

412 1866–1915 kniha

Kronika od šk. roku 1915/6 413 1915–1933 kniha
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Kronika od prosince 1933 414 1933–1939 kniha

Pamětní kniha (podpisová) 415 1887–1936 kniha

Účetní knihy

Pokladní deník 416 1938–1942 kniha

Podací protokoly

Podací protokol 417 1936–1938 kniha

Podací protokol 418 1940–1943 kniha

Podací protokol 419 1943–1946 kniha

Podací protokol 420 1946–1948 kniha

Podací protokol 421 1948 kniha

Podací protokol Likvidačních komisí 
učitelských ústavů
(od 1.9.1948) 

422 1948–1951 kniha

Index k podacímu protokolu 423 1948–1951 kniha

Spisy
Zápisy z porad a protokoly

Protokoly o převzetí správy ústavu
(změna ředitele z Röhriga na Vavřína) 

424 1936 4

Protokoly porad (inspekčních)
(mimořádná porada 26.11.1932,
protokol č. 5 z 24.2.1938)
 

425 1932–1938 4

Výroční zpráva za rok 1942/1943
(obsahuje seznam žákyň hrající na 
hudební nástroje) 

426 1943 4

Zápisy ze schůzí za šk. rok 1944/45 
2. 8. 1944 (6.protokol),
25. 1. 1945 (3. protokol),
9. 7. 1945 (4. protokol).
zápisy ze schůzí dne:

427 1944–1945 4
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[31]. 5. 1945, 8. 6. 1945,
30. 6. 1945

Zápisy ze schůzí za šk. rok 1945/46 
16.9. 1945 (1. protokol),
b.d. (3. protokol),
2. května 1946 (4. protokol),
b.d. (5. protokol)
předání žákovské knihovny

428 1945–1946 4

Zápisy ze schůzí za šk. rok 1946/47 
28. 8. 1946 (1. protokol),
návrh vyřazení pomůcek cvičné školy,
5. 9. 1946 (2. protokol zkušební 
komise),
9. 9. 1946 (2. protokol),
12. 11. 1946 (3. protokol),
24. 1. 1947 (II. období),
15. 4. 1947 (III. období),
22. 5. 1947 (závěrečná),
19. 6. 1947 (IV. období)

429 1946–1947 4

Zápisy ze schůzí za šk. rok 1947/48 
4.9.1947 (1. protokol),
4.11.1947 (I. období),
26.1.1948 (II. období),
7.4.1948 (III. období),
8.5.1948 (závěrečná 4. roč.),
12.6.1948 (IV. období)

430 1947–1948 4

Likvida ční protokoly

Likvidace Státního ženského ústavu 
učitelského  
(soupis archiválií,
předání knihovny,
předání fyzikálních sbírek)

431 1948 4

Likvidace Spolku pro podporování 
chudých kandidátek St. ženského 
ústavu učitelského 

432 1948 4

Likvidace Ústavu pro vzdělání učitelek 
domácích nauk 

433 1948 4

Likvidace Ústavu pro vzdělání učitelek 
mateřských škol 

434 1948 4
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Korespondence

Spis č.340 435 1939 5

Spisy bez čísla
(chování českých studentů vůči 
Říši,Vlajka - správný způsob 
pozdravu) 

436 [1940]–1942 5

Spisy č.1-799 437 1944 5

Spisy č.800-1024 438 1944 6

Spisy č.6-998 439 1945 6

Spisy č.1000-1300 440 1945 7

Spisy č.1-800 441 1946 7

Spisy č.801-1602 442 1946 8

Spisy č.999-1499 443 1947 9

Spisy č.1500-1916 444 1947 10

Spisy č.4-100 445 1948 10

Spisy č.102-784 446 1948 11

Korespondence Likvidační komise učitelských ústavů

Spisy likvidačních komisí č.1-293 447 1948 12

Spisy likvidačních komisí č.1-530 448 1949 13

Spisy likvidačních komisí č.4-649
(+ nezařazené Křižanová, Vlasáková, 
Lavičková) 

449 1950 14

Spisy likvidačních komisí č.1-47 450 1951 14

Doklady žadatelek k připuštění ke 
zkoušce učitelek mateřských škol 

451 1949 15

Personální spisy

Beranová, Vilemína 452 1944–1947 16

Bernkopfová-Klusáčková, Štěpánka 453 1947–1948 16
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Bezděková, Věra 454 1941–1947 16

Bílek, Jan 455 1945–1948 16

Bočková, Věra 456 1939–40 16

Cvachovcová, Sylva 
(roz. Váňová) 

457 1941–1948 16

Cvrková, Božena 458 1947–1948 16

Čech, Robert 459 1931–1938 16

Čechurová, Marie 460 1939–1940 16

Dědinová, Božena 461 1932–1934 16

Doležil, Vojtěch 462 1928–1940 16

Dostálová, Bohuslava 463 1939, 1944–45 16

Drimlová, Julie 464 1939–1948 16

Fechtner, Karel 465 1931–1948 16

Feiglová, Milada
(roz. Fialová) 

466 1931–1948 16

Fiala, Václav 467 1945–1948 16

Fňouková, Milena 468 1944–1947 16

Fundová, Jaroslava 469 1945–1948 16

Hájek, Antonín 470 1934–1935 16

Hilmera, Oldřich 471 1936–1947 16

Hlobil, Emil 472 1931–1943 17

Hordová, Jiřina 473 1946–1947 17

Hrabětová, Marie 474 1938–1948 17

Hrejsová, Jarmila
(roz. Chýnová) 

475 1942–1948 17

Hurdálková, Marie 476 1935–1941 17

Chmelík, Miroslav 477 1937–1939 17

Jarníková, Ida 478 1923–1939 17

Ječmínková, Helena 479 1943–1947 17
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Jelínek, Bohumil 480 1945–1948 17

Jüngling, Karel 481 1947–1948 17

Kaiser, Bohumil 482 1940–1947 17

Kantor, Karel 483 1945–1948 17

Kocourek, Jan 484 1943–1948 17

Kohnová, Alexandra 485 1947 17

Kopecký, Jan 486 1926–1941 17

Kopřiva, František 487 1942–1947 17

Korda, Karel 488 1938–1948 17

Kosťuk, Jiří 489 1945–1948 17

Košina, Karel 490 1939–1944 17

Kovářová, Květuše 491 1945–1948 17

Kozlová, Karla 492 1944–1948 17

Kraemr, Emil 493 1944–1948 17

Kroupová, Jana 494 1946–1948 17

Krucký, Václav 495 1932–1935 17

Kučerová, Marie 496 1936–1937 17

Lintner, Ladislav 497 1935–1948 18

Marešová, Hana 498 1943–1948 18

Matznerová-Hyklová, Olga 499 1939–1940 18

Mojžíšová, Jarmila 500 1941–1948 18

Morávková, Jarmila 501 1939–1948 18

Mostecká, Marie 502 1934–1942 18

Mrázek, Josef 503 1938–1939 18

Nademlýnský, Edvard 504 1939–1948 18

Nevrlá, Jaroslava 505 1947–1948 18

Novák, Jaroslav 506 1932–1948 18

Nováková, Anna 507 1931–1940 18
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Novotný, Čeněk 508 1933–1935 18

Novotný, Hynek 509 1940–1947 18

Obereignerová, Bohumila 510 1942–1944 18

Pabyšla, František 511 1938–1947 18

Pašek, Filip 512 1944–1945 18

Pečová, Helena 513 1937–1943 18

Peldřimovský, Vincenc 514 1931–1932 18

Pokorná, Marie 515 1947 18

Potměšilová, Marie 516 1931–1934 18

Puchweinová-Kozáková, Květoslava
(roz. Körnerová) 

517 1941–1943 18

Radoušová, Bohumila 518 1935 19

Reisner, Václav 519 1943–1944 19

Remeta, Jiří 520 1940–1948 19

Ringlová, Ludmila
(roz. Mrštíková) 

521 1943–1948 19

Röhrig, Adolf 522 1931–1936 19

Rossiněvyčová, Platonida 523 1946–1948 19

Řepa, Ladislav 524 1945–1948 19

Říhová-Konířová, Anna 525 1947–1948 19

Schweingmaierová, Zdeňka 526 1944 19

Srba, Antonín 527 1932–1937 19

Starý, Václav 528 1931–1938 19

Straková, Milada 529 1937–1938 19

Strnad, František 530 1931–1933 19

Stýblová, Božena 531 1933–1946 19

Sýkora, František 532 1946–1948 19

Šišková-Hladká, Anna 533 1930–1941 19

Škaloud, Augustin 534 1946–1947 19
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Škrdlová, Anna 535 1930–1939 19

Šourková, Anna 536 1935–1936 19

Šram, Rudolf 537 1941–1948 19

Šramová, Anna
(roz. Kranská) 

538 1946–1948 19

Štěpán, František 539 1931–1939 19

Štogrová-Nohýnková, Jana 540 1941–1948 19

Toman, Rudolf 541 1940–1947 20

Tomanová, Marie
(roz. Němečková) 

542 1942–1943 20

Tomsa, Jaroslav 543 1930–1932 20

Trubáčková, Eliška 544 1939–1941 20

Turčínová, Antonie
(roz. Čechová) 

545 1932–1933 20

Váhala, František 546 1945–1948 20

Vasková, Marie
(roz. Seitlová) 

547 1934–1938 20

Vavřín, Josef 548 1936–1948 20

Vážná, Jana
(roz. Tomášková) 

549 1939–1948 20

Velinská, Jaroslava 550 1931–1948 20

Vilímek, Václav 551 1939–1940 20

Vosyka, František 552 1947–1948 20

Vosyka, Oldřich 553 1931–1943 20

Vraná, Jindřiška
(rz. Peroutková) 

554 1928–1939 20

Vyšínová, Marie 555 1947–1948 20

Wachtlová, Markéta 556 1930–1935 20

Weichet, Jan 557 1946–1947 20

Weinzettelová, Běla 558 1944–1945 20

Zedníková-Provazníková, Jindřiška 559 1932–1934 20
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Zimová, Běla 560 1942–1947 20

Pomocný personál (platové záležitosti) 561 1942–1944 20

Plány budovy

Plány budovy v Křižovnické ulici 
"Akademie výtvarných umění, 
C. k. průmyslová škola a České dívčí 
pedagogium v Praze" 
(arch. Machytka & Schmoranz) 
(přízemí, II. a III. poschodí, podkroví)

562 1882 desky

Plány krytů v Křižovnické ul.
(4 ks 1:200, 2 ks 1:720 + 3 ks 1:100) 

563 1943–1944 4

Jiné

Vkladní knížka poštovní spořitelny
na jméno Státní ženský ústav učitelský 

564 1946–1949 4

Tiskopisy
(přihlášky ke studiu, personální 
agenda) 

565 [1930–1946] 4

Nevyzvednutá vysvědčení 
(ÚU, cvičná škola) 

566 1928–1946 4

Nevyzvednuté doklady žaček
(abecední řazení) 

567 [1920–1946] 4
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