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Cis. 74.

§ 2.

Zákon ze dne 29. ledna 1920,
jímž se mění licenční poplatek z dovezeného,
tabáku a tabákových tovarů.
§ 1.
Při dovozu tabáku a tabákových tovarů přes
celní čáru zapraviti jest kromě cla licenční popla
tek, který stanoví se za doutníky, cigarety, jakož
i za jiné tabákové tovary a suroviny, částkou
400 K z 1 kg ryzí váhy, která je základem vy
člení.
Tím se mění ustanovení §u 1 zákona
z 27. května 1919, č. 294 Sb. z. a n.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
§ 3.
Provedení tohoto zákona ukládá se ministru
unanci.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Sonntág v. r.

^

Cis. 75.

Zákon ze dne 29. ledna 1920,
jímž se zatímně upravuje organisace hospodář
ských škol lidových.
§ 1.
Oceleni hospodářských lidových škol jest, aby
jednak po ukončení všeobecné povinnosti školní
prohloubily všeobecné vzdělání mládeže venkov
ské, nabyté na obecných a občanských školách,
jednalr aby připravovaly mládež tu ku příštímu
životu praktickému tím, že doplňují její vědomosti
nejdůležitějšími částmi nauky hospodářské, po
vznášejí touhu k dalšímu zemědělskému vzdělá
vaní a jsou přípravou k návštěvě nižších odbor
ných škol zemědělských.
Vyučování jest dvouleté a trvá po celý školní
rok. Vyučování budiž v zimě převahou theoretické, v letě praktické.
K návrhu školního výboru a sboru učitelského, se zřením k místním poměrům, možno povolit!
zřízeni III. ročníku, v němž by se zejména někteiy specielní obor hospodářský pěstoval.

Učebné předměty na hospodářských školách
lidových jsou: řeč vyučovací a písemnosti, počty
s měřictvím a s účetnictvím, přírodovědecké a ná
rodohospodářské základy výroby zemědělské, ob
čanská nauka, družstevnictví a pojišťování,
zdravověda s tělesnou výchovou, po případě po
učení o průmyslu, živnostech a kreslení plánů. Pro
dívky též vychovatelství a domácí hospodářství.
Vyučování doplňujtcž knihovna, čítárna, roz
hovory, besídky, exkurse, výstavy a praktická
cvičení.
Hospodářská škola lidová může býti zřízena,
kde si toho místní činitelé, zejména odborné ho
spodářské korporace přejí.
Obce ležící na blízku místa, kde škola lidová
je zřízena, mohou k jejich žádosti býti spojeny
s místem školním v jeden obvod školní, pokud
návštěva školy vzhledem ke vzdálenosti těch obcí
jest možnou.
§4.
Na hospodářských školách lidových mohou
vyučovat! učitelé škol obecných a měšťanských,
naukám hospodářským pak ti, kdo podají průkaz
o tom, že jsou způsobilí, aby vyučovali těmto
naukám.
§ 5.
O zřízení, jakož i o zrušení hospodářské
školy lidové rozhoduje ministerstvo zemědělství
po slyšení dotyčného zemského výboru, na Slo
vensku po slyšení župního úřadu.
Vrchní správa hospodářského školství lido
vého náleží ministerstvu zemědělství, které k ná
vrhu školního výboru jmenuje správce školy a
síly učitelské, a pečuje vhodnými prostředky
o rozvoj hospodářského školství lidového.
Jakým způsobem má býti podán průkaz způ
sobilosti vyučovati naukám hospodářským, usta
noví ministerstvo zemědělství.
§ 6.
.
Ministerstvo zemědělství vydá normální statut
a učebnou osnovu pro hospodářské školy lidové.
§ 7.
Návštěva hospodářské školy lidové tam, kde
škola ta byla zřízena, jest povinnou veškeré mlá
deži mužské i ženské ve věku od 14 let. pokud ne
navštěvovala nebo nenavštěvuje jiného učiliště
hospodářského vyšší kategorie, nebo' jiné střední
neb odborné školy, aniž jinému než hospodářské
mu zaměstnání trvale se věnuje, a která bydlí
v obvodu 6 km od školy lidové.
Ministerstvo zemědělství může tuto vzdále
nost vzhledem k místním poměrům snížili..

