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(Cis. 608.—614.) 608. Nařízeni o zrušení okresních rad školních a zřízeni okresních výborů školních. —
609. Nařízení o jmenování úředních sluhů všech státních oborů podúředníky. — 610. Nařízení, jímž
se zvyšuje valutní příplatek celní. —611. Nařízení o výplatě veřejných peněz uložených na vkladní
knížky, jež byly zavlečeny do Maďarska. — 612. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 22. čer
vence 1919. č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace. — 613. Nařízení,
kterým se mění nařízení ministerstva vnitra ze dne 5. března 1912, čís. 47 ř. z., o pomocných silách
lékárenských. —614. Nařízení, kterým se prodlužuje lhůta k podávání žádostí za úvěr pro živnost
níky válkou poškozené v Cechách, na Moravě a ve Slezsku.___________________
■

Cis. 608.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 6. listopadu 1920

o zrušení okresních rad školních a zřízení
okresních výborů školních.
Dle §38 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 292
Sb. z. a n., jímž upravuje se správa školství, se
nařizuje:
Okresní rady školní v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku se zrušují.

§ 2.
Na místo okresních rad školních zřizuje se
V Cechách, na Moravě a ve Slezsku na dobu
přechodnou, než dojde ke zřízení župuích^ rad
školních (§§ 3 až 16 uvedeneho zakona), v každém
okrese škoiuím okresní výbor školní.
§ 3.
Okresní výbor školní se skládá:
a) z přednosty okresního politického uřadu
jako předsedy,
b) z odborných referentů,
c) ze zástupců učitelstva,
d) ze zástupců občanstva.
§ 4.
Předseda může se dáti zastupovati bud
některým úředníkem okresní politické správy
anebo některým ělenem okresního výboru školního.
§ 5.
Odbornými referenty dle § 3, lit. b), tohoto
nařízení jsou okresní inspektoři školní, ustanovení
ministrem školství a národní osvěty dosavadním

způsobem pro školy, na něž vztahuje se působnost
okresního výboru školního.
§ 6.
Je-li v okresu školním ustanoveno všeho
učitelstva obecných a občanských škol méně než
100, vstupují do okresních výborů školních dva
zástupci učitelstva; je-li učitelů 100 až 200, tři,
je-li učitelů více než'200, čtyři zástupci učitelstva.
Zástupce učitelstva jmenuje předseda zemské
školní rady. Přednosta okresního úřadu politického
podává návrhy na jmenování zástupců těchto,
slyšev stálý výbor okresní konference učitelské,
jakož i organisace učitelské v okrese školním.
Stejným způsobem jmenuje se za každého
zástupce učitelstva po jednom náhradníku.
Vztahuje-li se působnost okresního výboru
školního na školy různého jazyka vyučovacho,
jest povolati zástupce učitelstva dle poměru
celkového počtu učitelstva z různých jazykových
skupin škol v okrese školním.
§ 7.
Zástupců občanstva jest vždy dvakrát tolik
jako zástupců učitelstva.
Zástupce občanstva jmenuje předseda zemské
školní rady; přednosta okresního úřadu politického
podává návrhy, slyšev organisace politických stran
v okrese a přihlížeje k zásadě poměrného zastou
pení dle výsledku posledních voleb do posla
necká sněmovny Národního shromáždění v okresu
správním.
Stejným způsobem jmenuje se za každého
zéstupce občanstva po jednom náhradníku.
§ 8.
Zástupci učitelstva, zástupci občanstva a jich
náhradníci musí býti státními občany česko
slovenskými, míti řádné-bydliště v okresu škoiuím
a věk nejméně 26 let; nesmějí býti vyloučeni ze
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zápisu do stálých seznamů voličských dle § 3
zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 663 Sb.
z. a n.
§ 9Zástupci učitelstva a občanstva a jejich
náhradníci pozbývají členství v okresním výboru
školním, ztratí-li státní občanství československé,
přeloží-li svoje řádné bydliště mimo obvo l
okresu školního anebo nastane-li u nich důvod
vylučující podle § 3 zákona ze dne 19. pro
since 1919, č. 663 Sb. z. a n.
Předseda zemské školní rady může zástupce
učitelstva i občanstva a náhradníky jejich kdy
koliv zprostiti členství v okresním výboru škol
ním, vyžadují-li toho závažné důvody, zejména
zanedbává-li zástupce aneb náhradník trvale
povinnosti člena okresního výboru školního.
' § 10.

Jmenování zástupců učitelstva jest sděliti
stálému výboru okresní konference učitelské
a organisacím učitelským v okrese; jmenování
zástupců občanstva jest sděliti organisacím poli
tických stran v okrese..
Podá-li některá z organisací politických stran
v okrese proti jmenování zástupců občanstva
rozklad do 14 dní ode dne, kdy jí sdělení o jich
jmenování došlo, nabude toto jmenování účinnosti
teprve po schválení ministrem školství a národní
osvěty.
§ 11.
Působnost okresních výborů školních je táž,
jaká byla dosud působnost okresních rad škol
ních.
Poměr okresních výborů školních k poli
tickým správám okresním jest týž, jako dosud
poměr okresních rad školních k těmto úřadům.
§ 12.
Předseda a členové okresních výborů škol
ních mají táž práva a tytéž povinnosti, jako měli
dosud předseda a členové okresních rad školních.
§ 13.
členové okresních výborů školních a jich
náhradníci jsou povinni slíbiti do rukou předse
dových věrnost republice československé, jakož
i že budou zachovávat! zákony a nařízení a dbáti
zájmu a prospěchu školy.
Odepře-li člen neb náhradník složití slib
aneb složí-li jej s výhradou, jest míti za to, že
vzdává se členství.
§ l*.
V městech tvořících zvláštní okres školní
zřídí se na místa dosavadních okresních rad
školních městské výbory školní.

§ 15.
\
Městský výbor školní se skládá:
a) ze starosty města jako předsedy,
b) z odborných referentů,
c) ze 4 zástupců učitelstva,
d) z 8 zástupců občanstva.
§ 16.
Pro městský výbor školní platí odbohně
předpisy §§ 4 až 13 tohoto nařízení s tou obměnou,
že zástupce občanstva jmenuje předseda zemské
rady školní po slyšení starosty města k návrhu
obecního zastupitelstva města.
§ 17.
Až do ustavení okresních (městských) vý
borů školních přísluší pravomoc dosavadních
okresních rad školních jich předsedům.
Okresní (městské) výbory školní jest pokládati za ustavené, vykonala-li více než polovina
souhrnného počtu zástupců učitelstva i občanstva
slib v § 13 tohoto nařízení předepsaný.
§ 18.
Stane-li se okresní (městský) výbor školní
z jakéhokoliv důvodu neschooným neb nezpůso
bilým vyvíjeti činnost, jest předseda jeho oprávněn
a povinen vykonávat! pravomoc okresního (měst
ského) výboru školního.
§ 19.
Nařízení toto nabude účinnosti dnem vy
hlášení.
Provede je ministr školství a národní osvěty
v dohodě s ministrem vnitra.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Engiiš v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Bnrger v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Průša v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák v. r.
Čís. 609.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 6. listopadu 1920
o Jmenování úředních sluhů všech státních oborů

podúředníky.
Na základě a k provedení zákona ze dne
24. března 1920, č. 221 Sb. z. a n., kterým 80
upravuje jmenování úředních sluhů všech statníc
oborů podúředníky, nařizuje se toto:

