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137.
Vládné nariadenie 

20 dňa 18. juna 1925, 
kíorým sa organizácia občianskych (meštian- 
skych) škol na Slovensku prispósobuje orga- 
nizácii občianskych škol v Čechách, na Moravě 

a vo Sliezsku.

Vláda Československéj republiky nariaďuje 
podfa §u 4, odst. 2., zákona zo dňa 13. júla 
1922, č. 226 Sb. z. a n., ktorým sa menia a do
plňuj ú zákony o školách ludových a občian
skych :

A. O VEŘEJNÝCH ŠKOLÁCH OBČIAN
SKYCH (MEŠTIANSKYCH) NA SLOVEN

SKU.

Oddiel I.
O zariadení občianskych škol.

§ I-
Úkol školy občianskej.

Občianska škola má poskytovat’ vzdelania 
vyššieho, ako sa poskytuje Fudovou školou, 
hFadiac najma na potřeby života praktického, 
škola táto poskytuje tiež předběžného vzde
lania pre vstup do ústavov a škol, ktoré nepo
žaduj ú přípravy zo škol středných.

§ 2.
Učebné osnovy.

Pre každá občiansku školu nech je ustano
vená osobitná osnova učebná, ktorá by vyho
vovala obecnému úkolu školy i jej osobitnému 
směru podFa miesínych pomerov obce a jej 
okolia. Základem pre úpravu osobitnej učeb- 
nej osnovy je normálna osnova, ktorú mini- 
ster školstva a národnej osvěty vydá podFa 
§u 4, odst. 1., zák. č. 226/1922 3b. z. a n. Oso- 
bitnú učebnú osnovu schvaluje ministerstvo 
školstva a národnej osvěty alebo orgán ním 
zmocněný.

§ 3.
Učebnice a vyučovacie pomocky.

0) Na občianskych školách možu byť uží
vané pri vyučovaní iba učebnice a čítanky 
schválené ministerstvom školstva a národnej 
osvěty.

(2)Podl’a ktorých knih učebných a čítaniek 
pre občianske školy vóbec schválených má sa 
v niektorej občianskej škole učit’, rozhoduje 
školský inspektor po vypočutí učiteFskej kon- 
ferencie príslušnej školy; na občianskych ško

lách vydržiavaných náboženskými spoločno- 
sťami možu v tejto věci so zreteFom na usta- 
novenie § 11 zák. ČI. XXXVIII/1868, o vyučo
vaní v národných školách, rozhodovat’ ich 
udržovatelia.

(3) Každá škola občianska musí byť opa
třená najnútnejšími vyučovacími pomockami, 
ktoré určí ministerstvo školstva a národnej 
osvěty.

S 4o x*

Postupné triedy a pobočky.

U) Občianska škola pozostáva z troch po
stupných tried, ktoré sa připojujú k piatemu 
ročníku Fudovej školy.

(2) Ďalšie triedy sa sriaďujú podFa potřeby 
ako pobočky k niektorej z troch postupných 
tried podFa §u 6 zák. č. 226/1922 3b. z. a n.

§ 5.
Spoločná správa školy Fudovej 

a občianskej.

Občianska škola móže byť spojená so ško
lou Fudovou pod společnou správou riaditeFa 
občianskej školy. Potom sa nazýva taký 
ústav: „škola 1’udová a občianska".

Oddiel II. —___ _ _

O žiactve.

C 6.
Prijímanie žiactva do prvej 

triedy.

(!) Do prvej triedy občianskej školy prijí- 
majú sa děti, ktoré preukážu školským vy
svědčením, že s prospěchom dokončily piaty 
ročník Fudovej školy veřej nej alebo súkromej 
s právom veřejnosti.

(2) Bolo-li dieťa v školskom vysvědčení 
z piateho roěníka Fudovej školy verejnej ale
bo súkromej s právom veřejnosti sice přehlá
šené^ za spusobilé postúpiť do najbližšie vyššej 
triedy alebo do vyššieho oddelenia, avšak má-li 

.z predmetov, na ktorých závisí prospěch na 
občianskej škole (vyučovací jazyk a počty), 
podlá priemeru ostatných štyroch štvrťrokov 
známky „sotva dostatočne" alebo „nedosta
tečné", móže jeho prijatie do občianskej školy 
učiněné byť závislým od výsledku zkúšky, 
ktorú z týchto predmetov vykoná na občian
skej škole. Za túto zkúšku neplatí sa žiadny. 
poplatek.

(3) Děti, ktoré ešte nevychodily piaty roč
ník Fudovej školy verejnej alebo súkromej
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s právom veřejnosti, avšak dokonaly 11. rok 
veku alebo ho dokonajú najneskoršie do konca 
roku občianskeho, v ktorom skončil posledný 
školský rok, můžu byť přijaté do prvej triedy 
občianskej školy, ak vykonajú na tejto_ škole 
s úspechom prijíraaciu zkúšku z učiva piateho 
ročníka školy 1’udovej. Za tuto zkúšku zaplatí 
sa před jej počiatkom poplatok 80 Kč. ^ Je-li 
nemajetnost’ preukázaná, móže učitelská kon- 
ferencia, a kola-li podaná sťažnosť,^ školský 
inšpektor tento poplatok úplné alebo čiastočne 
odpustit’,

§ 7.
Pr i jím árie žiactva do vy; ších 

t r i e d.

(1) Aby dieťa bolo přijaté do vyššej triedy 
občianskej školy, vyžaduje sa primeraný vek 
a preukaz o dostatočnom drievejšom vzdělaní. 
Preukaz buď podaný vysvědčením niektorej 
občianskej školy veřej nej alebo cúkromej 
s právom veřejnosti alebo prijímacou zkúškou 
na občianskej škole.

(2) Za túto zkúšku buď zaplatený poplatok 
podlá §u 6, odst. 3.

§ 8.
Děti t r i e d u o p a k u j ú c e.

Děti, ktoré neboly prehlásané za sposobilé 
postúpiť do najbližšie vyššej triedy občian
skej školy, majú triedu opakovat’. Nie je ^do
volené konat’ s nimi zvláštně dodatečné, 
opravné alebo opakovacie zkúšky z jednotli
vých predmetov preto, aby mohly byť přijaté 
do triedy vyššej. .

§ 9-
Rozhodnu tie o přijatí.

(1) Učitelská konferencia rozhoduje o při
jatí žiakov do občianskej školy novo vstupu- 
júcich a má sa tiež usniesť o tom, či před pri- 
jatím má byť vykonaná zkúška podlá usta- 
novenia §u 6, odst. 2. Návrhy na prijatie učiní 
v učitelskej konferencii riaditel školy podlá 
prihlášol; a podlá výsledku přijímacích zkú- 
šok.

(2) Ak sa odoprie prijatie dieťaťa, má 
o tom riaditel upovedomiť rodičov alebo ich 
zástupcov.

§ io.
P r i j í m a n i e dětí v š k o 1 s k o m

r o k u.

(i) Děti, ktoré sa v školskom roku presťa- 
hovaly s rodičmi do inej obce a přestupuj ú

z niektorej občianskej školy veřej nej alebo 
súkromej s právom veřejnosti toho istého ja
zyka vyučovacieho, čo preukážu frekventač- 
ným vysvědčením tejto školy podlá §u 16, 
budú zaradené do rovnakej triedy občianskej 
školy. V iných prípadoch rozhodne o přijatí 
a zaradení v školskom roku učitelská konfe
rencia podlá §u 9.

(2) Přestupovat’ v školskom roku z jednej 
občianskej školy do druhéj v tej^ istej^ obci 
nech sa zpravidla nedovoluje. Vo výnimečných 
prípadoch k odovodneným žiadostiam rodičov 
povoluje takéto prestúpenie školský inspek
tor, vypočuvši mienku učitelských sborov obi- 
dvoch dotyčných škol.

§ 11-

Dochádzka do školy.

(1) Děti, přijaté do občianskej školy, majú 
v predpísanom čase vyučovacom pravidelné 
chodit’ do školy a pravidelné sa účastnit’ vy- 
učovania predmetom povinným, pokial nebudú 
od vyučovania niektorému predmetu pslobo- 
dené, aj nepovinným, ku ktorým boly přihlá
šené pri zápise.

(2) Rodičia alebo ich zástupcovia sú zayia- 
zaní pridržiavať děti k pravidelnej a včasnej 
návštěvě školy.

§ 12.

Zameškávanie školy.

(1) Dovolenie, aby sa dieťa nemuselo do
stavit’ do školy, buď vyžiadané zpravidla vo- 
pred, na jednotlivé hodiny u učitela přísluš
ného predmetu, na jeden deň u triedneho uči
tela, na niekolko dní u riaditela školy.

(2) Rodičia alebo ich zástupcovia sú zavia- 
zaní, aby upovedomili hned' ústné alebo ^ pír 
somne triedneho učitela o každom neočakáva- 
nom zameškaní školy a súčasne uviedli pří
činu podlá pravdy.

§ 13.

Ospravedlňuj úce důvody.

(i) Za ospravedlňujúci dovod sa pokládá 
najma:

a) nemoc dieťaťa;
b) nákazlivé onemocnenie osob, ktoré so 

školským dieťaťom bývajú v tej istej domác
nosti alebo v tom istom dome;

c) nemoc rodičov alebo iných domácich, po- 
trebujú-li nezbytné služieb dieťaťa;

8L*
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d) umretie alebo mimoriadné události v ro
dině;

e) zlé počasie, ak je ním ohrožené zdravie 
dieťaťa;

f) neprístupnosť cesty do školy.
(2) Za dovod ospravedlňujúci sa nepokládá, 

pridrží-li sa školské dieťa k prácam mimo 
školy.

Oddiel III.

O vysvedčeniach a zkúškach.

§ 14.

Polročné vysvedčenie.

Na občianskych školách obdržia děti na 
konci každého polroku polročné vysvedčenia 
v dňoch určených ministerstvom školstva a 
národnej osvoty.

§ 15.

Priep ústné vysvedčenie.

Dietky, ktoré vystupuj ú z oběianskej školy, 
keď úplné vyhověly školskej povinnosti podlá 
§u 11, odst. 1., alebo §u 12 zák. č. 226/1922 
Sb. z. a n., obdržia vysvedčenia priepustné.

§ 16.

Frekventačné vysvedčenie.

Vystúpi-li dieťa v školskom roku z občian- 
skej školy, buď mu po odhlášení vydané frek
ventačné vysvedčenie.

§ 17.

Společné ustanoven i e.

Vzorce pre rozné druhy vysvědčení, škol
ských zpráv a pre rozné úradné spisy upraví 
ministerstvo školstva a národnej osvěty.

Oddiel IV.

O učitel’štve.

§ 18.

Správca školy.

Zodpovědný správca občianskej školy má 
titul „riaditel’" („riaditelka").

§ 19-

Literní učiteli a.

I1) Na úplnej občianskej škole sú ustano
vení okrem riaditeťa (riaditelky) aspoň tri

učitelské osoby, zastupuj úce tri odborné sku
piny učebných predmetov. Ďalšie učitelské 
osoby sa ustanovuj ú podFa potřeby školy 
vzhFadom na příslušné zákonné předpisy.

(2) Literný učitel’ s učitelskou sposobilo- 
sťou pre jednu alebo niekoFko odborných sku
pin občianskych škol, ustanovený na občian
skej škole, nazýva sa „odborný učitel’11 („od
borná učitelka11).

§ 20.

Ďalšie osoby učitelské.

Okrem riaditeťa (riaditeFky) a odborných 
učiteFov (učiteliek) možu byť podFa potřeby 
na občianskych školách ustanovovaní učitelia 
náboženstva, učiteFky ženských ručných práč 
a domácích nauk a vedFajší učitelia (uči
teFky).

Oddiel V.

O jednoročných kurzoch učebných.

§ 21.
S r i a d e n i e.

(!) Pri občianskej škole móže minister 
školstva a národnej osvěty povolit’ sriadenie 
j ednoročného učebného kurzu v miestach, kde 
sa podFa šetrenia uzná miestna jeho potřeba, 
je-li zaistená úhrada příslušných vydaní vy- 
držiavacích.

(2) Takýto kurs třeba pokladať za organi- 
ckú časť príslušnej školy.

§ 22.'

Úkol.

(1) úkolom všetkých kurzov, ktoré sa sria- 
dia podFa §u 21, je upevnit’ a prehlbiť po 
stránke praktickej potřeby vědomosti a zruč
nosti už nadobudnuté, poťažne ich zdokonáliť, 
ako aj žiakov doviesť k tomu, aby si celkom 
osvojili jazyk vyučovací slovom aj písmom, i 
pokial’ sa týká spisovania listov a jednoduš
ších jednacích písemností.

(2) Ďalším úkolom týchto kurzov pre chíap- 
cov je vyučovat’ počtovaniu číslami obecnými 
a těsnopisu, ďalej podFa potřeby sprostredko- 
vať alebo náležitú znalost’ jazyka českosloven
ského (na školách s iným jazykom vyučova
cím ako československým), alebo jazyka nie- 
ktorej národnej menšiny (na školách s vy
učovacím jazykom československým), alebo 
prehlbiť vědomosti mluvnické, którých žiaci 
už nadobudli drievej ším učením inej živej řeči
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(francúzčine, angličine atď.), ako aj vycvičit’ 
ich, aby zváčša věděli ústné aj písomne vyja
dřovat’ v tejto reci svoje myšlienky.
. (s) Kurzy, určené pre dievčence, majú 

okrem vyučovania těsnopisu podávat’ vyučo- 
vanie inému živému jazyku (v podstatě podl’a 
toho istého stanoviska, ako je uvedené v odst.
2.) a krém toho dávat’ najprospešnejšie vědo
mosti, potřebné k riadnemu vedeniu domácno
sti, ako aj poskytovat’ váčšieho praktického 
výcviku v ženských ručných prácach. Pokial’ 
toho podl’a miestnej potřeby žiada účel kurzu 
pre dievčence, može byť do učebnej osnovy 
pojaté tiež počtovanie obecnými číslami.

§ 28.

Pri jí mánie žiactva.

Do jednoročného kurzu učebného móžu byť 
přijaté len děti, ktoré s úspechom vychodily 
tretiu triedu občianskej školy alebo preukážu 
sa inakšie rovnocenným vzděláním.

§ 24.

statut.

Každý jednoročný kurs nech má svoj sta
tut, schválený ministerstvem školstva a ná- 
rodnej osvěty. V ňom sa tiež stanoví, či sa pre 
úplnú alebo čiastočnú úhradu udržiavacích ná- 
kladov bude vyberať školský plat za do- 
chádzku do takého kurzu učebného. Vzorný 
statut vydá minister školstva a národnej 
osvěty.

§ 25.

Učiteťstvo.

(1) Učitelia školy občianskej, s ktorou je 
učebny kurs spojený, sú v prvom radě povo
laní spolupůsobit’ pri vyučovaní v tomto kurze.

(2) Za súhíasu tých, ktorí školu udržiavajú, 
Izá pribrať osobitného učiteťa na podporova- 
nie učiteťstva na škole občianskej alebo sy- 
stemizovať na škole občianskej ďalšie miesto 
nad najmenší počet stanovený v §e 19 tohoto 
vládneho nariadenia.

(3) Ak sa pri sriadení kurzu neustanoví 
k uTahčeniu osob učitelských na škole občian
skej ďalšia osoba učitelská, třeba osobám uči
telským, ktoré budú poverené vyučováním na 
kurze, za každú vyučovaciu hodinu udělit’ od
měnu.

(4) Nastane-li pri sriadení takýchto kur- 
zov rozmnoženie počtu osob učitelských na

príslušnej škole občianskej a tým aj čiastočné 
ulahčenie dosavádnym osobám učitelským, 
třeba osobitne odměňovat’ iba tie hodiny učeb
né na kurze vyučované, ktorými je překročená 
zákonitá povinnost’ učebná, bez nároku na oso- 
bitnú odměnu.

(5) Vyučovanie predmetom na kurze, ku 
ktorému sa žiada špeciálna sposobilosť učitel
ská, třeba za všetkých okolností zvláště od
měňovat’.

B. O SÚKROMÝCH ŠKOLÁCH OBČIAN- 
SKYCH (MEŠTIANSKYCH) NA SLOVEN

SKU.

§ 26.

S r i a d e n i e.

(1) Súkromé školy občianske můžu sa sria- 
ďovať za týchto podmienok:

1. Představení a učitelia takýchto ústavov 
sú povinní preukázať, že majú tú istú učitel- 
skú sposobilosť, ktorá sa požaduje od učite- 
lov veřejných škůl občianskych. Výnimka 
z toho může povolit’ minister školstva a ná
rodnej osvěty, preukáže-li sa náležitá spůso- 
bilosť k učitelstvu dokonale iným spňsobom.

2. Představení a učitelia týchto ústavov 
majú byť bezúhonného mravného chovania a 
spolahliví v ohladu politickom.

3. Učebná osnova má sa srovnávat’ aspoň 
s tým, čoho sa žiada na veřejných školách ob
čianskych.

4. ústav má byť sriadený tak, aby nebolo 
obavy, že by děti v ňom utrpěly škodu na 
zdraví.

5. Ak by sa mala stať nějaká změna v uči- 
telstve, v učebnej osnově alebo v miestno- 
stiach, má sa to prv oznámit’ školskému in
spektorovi.

(2) Aby sa na takýchto ústavoch mohlo za
počat’ s vyučováním, je potřeba svolenia mini
sterstva školstva a národnej osvěty alebo or- 
gána ním zmocněného.

§ 27.

š t á t n y dozor.

Súkromé školy občianske sú pod dohladom 
štátnej správy. Představení a udržovatelia ich 
sú státu zodpovědní za náležitý stav ústavu a 
šetrenie zákonov a nariadení orgánov štát- 
nych.
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§ 28.

Poskytovanie práva veřej
nosti.

Minister školstva a národnej osvěty može 
súkromej škole občianskej udělit’ právo vydá
vat’ vysvedčenia tej istej platnosti, ako majú 
vysvedčenia školy veřejnej, vyhovuje-li táto 
súkromá škola požiadavkom, ktoré sa kladů 
veřej nej, škole občianskej.

§ 29.

O d ň a t i e práva veřejnosti.

Minister školstva a národnej osvěty může 
súkromej škole odňat’ právo veřejnosti, keď 
přestala plnit’ úkol, uložený občianskej škole, 
alebo žiada-li toho veřejný záujem alebo iné 
závažné dovody.

§ 80.

Zrušováni e.

Minister školstva a národnej osvěty može 
zrušit’ súkromú školu občiansku, žiada-li toho 
záujem veřejný alebo iné závažné dovody.

C. USTANOVENIA PRIECHODNÉ A 
ZÁVĚREČNÉ.

§ 31.

Zaradenie žiactva v školskom 
ro k u 1925/26.

Do prvej (druhej, tretej) triedy trojtried- 
nej občianskej školy, organizovanej podl’a 
tohoto nariadenia, buďte v školskom roku 
1925/26 zaradené děti, ktoré by ináěe patřily 
do druhej (tretej, štvrtej) triedy dosavádnej 
občianskej školy štvortriednej. Pri tom nech 
sú do prvej triedy výnimečne v tomto škol
skom roku zaradené aj děti, ktoré v predo- 
šlom školskom roku chodily do prvej triedy 
občianskej školy štvortriednej, ale neboly 
uznané sposobilými postúpiť do vyššej triedy 
a malý by tedy opakovat’ drievejšiu prvú 
triedu.

§ 33.
Minister školstva a národnej osvěty sa po

věřuje, aby toto vládne nariadenie previedol.

švehia v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r. 
Šrámek v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Novák v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r.

Dr. Kállay v. r.

Vládně nariadenie 
zo dňa 18. júna 1925

o odměnách; sopisovateFov nálezov o přestup
kách zákonov, platiacich na území Slovenska 
a Podkarpatskej Rusi, o kolkoch a poplatkoch 
včetne dané z obohatenia, dané z obchodu cen
nými papierami a kolkov z hracích karát, po- 
kiaF sa tieío přestupky trestajú bez trestného 

pokračovania.

Vláda republiky československej nária- 
ďuje podl’a § 3 zákona zo dňa 25. júna 1924, 
ě. 157 Sb. z. a n., o zrušení odmien uchopi- 
tel’ov, připadne udavačov daňových prestup- 
kov a o použití prebytkov dochodkových 
pokút:

§ I-
(1) Osobám, ktorým z úradnej povinnosti 

náleží sepisovat’ úradné nálezy o prestupkoch 
zákonov o kolkoch a poplatkoch včetne dané 
z obohatenia, dané z obchodu cennými pa
pierami a kolkov z hracích karát, pokial’ sa 
tieto přestupky trestajú bez trestného po
kračovania, a ktoré si získaly zásluh sepiso
váním takýchto nálezov, možu byť podťa 
uváženia ministerstva financií udělované 
odměny za prácu a čas, ktorý tomu věnovaly.

(2) Odměny však nebudú udělované finanč- 
ným konceptným úradníkom, ako aj inýrn 
úradníkom a sriadencom, ktorí z příkazu fi- 
nančných úradov konajú kolkové prehliadky.

Závěrečné ustanoveni a.

§ 32.
Nariadenie toto nabýva účinnosti počiat- 

kom školského roku 1925/26. Súčasne pozbý- 
vajú platnosti všetky předpisy, ktoré mu od
poruji!, najma §§ 68 až 78 zák. čl. XXXVIII/ 
1868.

§ 2.
Podmienkou udelenia odměny je, že na zá

klade úradného nálezu bol právoplatné pred- 
písaný zkrátený jednoduchý poplatok

§ 3.
Pri posudzovaní záslužnosti sopisovatela 

nálezov třeba prihliadať k tomu, kolko ná-


