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Obsah: (Gía. 493.-495.) 493. Nařízení, kterým se opravuje nařízení vlády republiky československé ze dne
17. íervence 1919, č. 402 Sb. z. a n., o obchodu s osivem obilí. — 494. Nařízení, jímž se zavádí fakulta
tivní zkouška dospělosti pro ty absolventy obchodních akademií, kteří chtí býti přijati co řádní poslu
chači na vysoké škole obchodní. — 495. Nařízení o služební přísaze učitelstva škol obecných a občanských 
(měšťanských).

Číš. 493. § 1.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 26. srpna 1919,

kterým se opravuje nařízení vlády republiky Če
skoslovenské ze dne 17. července 1919, č. 402 

Sb, z. a n., o obchodu s osivem obilí.

Podle § 4 nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 27. června 1919, č. 354 Sb. z. 
a n., nařizuje se:

§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé ze 

dne 17. července 1919, č. 402 Sb. z. a n., o obcho
du s osivem obilí, mění se tím způsobem, se 
v první části prvé věty § 7 uvedený § 5 opravuje 
na § 6, a v druhé části téže věty § 14 na § 16.

§ 2. •
Nařízení toto nabývá ihned účinnosti.

Na obchodních akademiích mohou býti na 
příště konány zkoušky dospělosti s těmi žáky 
čtvrtých ročníků a s externisty, kteří se k zkouš
ce dospělosti přihlásí.

§ 2.

Ministru školství a národní osvěty se ukládá, 
aby vydal předpis o konání těchto zkoušek.

Tusar v. r.
Habrntan v. r. 
Staněk v. r. 
Houdek v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Horáček v. r.

Hampl v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Heidler v. r.

Tusar v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r. ,

Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r. 
Houdek v. r. 
Stříbrný v. r.

Čís. 495.

j Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 26. srpna 1919
o služební přísaze učitelstva škol obecných a ob

čanských (měšťanských).

Čís. 494.

Nařízeni vlády republiky Československé 
ze dne 26. srpna 1919,

jímž se zavádí fakultativní zkouška dospělosti pro 
ty absolventy obchodních akademií, kteří chtí 
býti přijati co řádní posluchači na vysoké škole 

obchodní.

Ku provedení zákona ze dne 23. července 
1919, č. 461 Sb. z. a n. státu československého se 
nařizuje:

§ 1.

Služební přísaha, kterou vykonají nově 
ustanovení učitelé (správcové škol, ředitelé) škol 
obecných a měšťanských zní:

„Přísahám a slibuji na svou čest a svědomí, 
že Československé republice budu vždy věren a 
její vlády poslušen, že budu veškery státní zá
kony zachovávat!, všechny své úřední povinno
sti dle platných zákonů a nařízení vykonávaíi 
pilně, svědomitě a nestranně, úředního tajemství 
neprozradím a ve všem svém jednání jen prospě
chu státu a zájmu služby budu dbáti.“
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§ 2.
Tato služební přísaha vykoná se tím způso

bem, že přísahající bez ohledu na to, jakého jest 
náboženského vyznání, znění přísahy opakuje a 
po té podá ruku tomu, kdo ho do přísahy béře.

O složení přísahy budiž sepsán protokol,kte
rý podepíše. učitel přísahu skládající a úředník 
okresního úřadu školního, který přísahu přijímá.

Jiných formálností třeba není.

Nařízení
hlášení.

§ 3.

toto nabývá platnosti dnem vy-

\ i ,,, . i' ■ "

Dosavadní formule přísežní vytčená v ■§' lio 
■ adu školního a vyučovacího ze dne 29. září 1905 
d. 159 ř. z., se zrušuje.

Tusar v. r.
Habrmaii v. r. 
Slaiičk v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Dr, Šrobár v. r. 
Dr. Veselý v. r.

f'rášek v. r. 
Dr. Heidler v. 
Houdek v. r. 
Hampl v. r. 
Stříbrný v. r.

Ze stáfnf tiskárny v Praze.


