
Cis. 173.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 5. srpna 1919

© provedem změny § 48 říšského zákona o ško- 
lách obecných.

i

Aby proveden byl zákon ze dne 10. dubna 
1919, č. 205 Sb. z. a n., jímž se mění § 48 říšského 
zákona o školách obecných, nařizuje se. toto:

§ 1.

Platnosti pozbývají:
a) §§ 111 a 112 definitivního řádu školního a vy

učovacího vydaného nařízením bývalého
, ministerstva věcí duchovních a vyučovájií ze 
dne 29. září 1905, č. 13.200;

b) nařízení ministra kultu a vyučování z 8. čer
vna 1883, čís. 10.618, o provedení zákona 
z 2. května 1883, č. 53 ř. z., část XI. (§ 48 
zákona);

c) ministerský výnos z 12. června 1883, k čís. 
10.618, o provedení školní novelly z 2. května 
1883, č, 53 ř. z., odst. 13., 14. a 15.

a
Všecka místa na veřejných školách obecných 

a měšťanských, ať učitelská nebo místa správců 
a ředitelů škol obsazují se nadále bez jakéhokoliv 
ohledu na náboženské vyznání jednotlivých ža
datelů a na jejich způsobilost k vyučování ná
boženství.

. § 3.

Průkazem způsobilosti pro úřad učitele i 
správce (ředitele) .školy jsou toliko; u

a) příslušná vysvědčení o vykonaných zkou
škách učitelských, předepsaných v §§ 34 a

38 říšského zákona o školách obecných jakož 
i v nařízeních té doby platných (organisač- 
ním statutu ústavů učitelských, předpisu o 
zkouškách učitelské způsobilosti)-;

b) příslušné doklady o působení ve službě 
školní.

Z kompetenčních tabulek pro obsazování 
míst vypuštěn budiž údaj o náboženském vyznání. 
žadatelův.

§ 4.
O ustanovování učitelů náboženství platí na

dále dosavadní předpisy ve smyslu §-6, odst. 2. 
zákona z 25. května 1868, č. 48 ř. z.

§5.
SpráVcové škol ani učitelé nejsou více po

vinni účasíniti se v dohlídce nad mládeží školní 
při náboženských cvičeních. Pozbývají tedy plat
nosti § 10, odst. 2. a 3. a § 74, odst. 2. definitiv
ního řádu školního a vyučovacího, pokud .se jimi 
tento dozor nařizoval.

§ 6.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy-, 

hlášení.
; §7.

Ministru školství a národní osvěty se ukládá, 
aby nařízení toto provedl.
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Ze státní tiskárny v Praze.


