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§ 16.
Úřady vedúce vodné knihy sú oprávněné 

vyžadovat’ si od finančných úradov, ktorým 
náleží vyrubovať daň z vodnej sily, i od čsl. 
hydrologického ústavu vysvetlenia a pomócky 
potřebné pre doplňovanie vodných knih.

§ 17.
Nariadenie č. 66654/1885 F. J. K. M. (orby, 

živn. a obch.) o zariadení a vedení vodných 
knih pozbývá platnosti.

§ 18.
Převedením tohoto vládneho nariadenia, 

ktoré nabýva účinnosti tri mesiace po vyhlá
šení, pověřuj e sa minister zemědělstva v do
hodě s ministrom vnútra, spravedlnosti, ve
řejných práč a financií.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.

Malypetr v. r. 
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Markovič v. r.

162.
Vládní nařízení 

ze dne 8. července 1925 
o zkouškách kandidátek odborného učitelství 
nižších hospodyňských škol zemědělských.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 9 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 281 
Sb. z. a n., jímž se upravuje správa zeměděl
ského školství a dozor na ně:

Zkoušky učitelské způsobi
losti.

§ 1.
Učitelské způsobilosti z odboru hospodář

ského a přírodovědeckého pro nižší školy ho- 
spodyňské se nabývá zkouškou před „Státní 
zkušební komisí pro učitelství na školách ho- 
spodyňských".

Zkušební komise.
§ 2.

v C1) Komise se skládá z předsedy, z místo
předsedy a ze zkušebních komisařů. Je nej

méně pětičlenná. Předseda a místopředseda 
mohou býti zároveň zkušebními komisaři.

(2) Předsedy, místopředsedy a ostatní 
členy státních zkušebních komisí jmenuje 
z odborníků školských i ze zástupců prakse 
ministr zemědělství, a to zpravidla na dobu 
tří let. Jmenování téhož člena- komise se 
může po uplynutí funkčního období obnovili. 
Zaniklo-li členství před uplynutím období 
funkčního, jmenuje ministr zemědělství no
vého člena komise pro zbytek příslušného ob
dobí.

(3) Zkušební komise jsou orgány minister
stva zemědělství, jemuž jsou přímo podřízeny.

(4) Potřebný počet zkušebních komisí a 
jich sídla — zpravidla při pedagogických 
seminářích pro vzdělání učitelek škol hospo
dyňských — určuje ministr zemědělství.

Podmínky pro připuštění k í 
zkoušce učitelské.

§ 3.
Kandidátce odborného učitelství jest dolo

žili písemnou, vlastní rukou psanou žádost za 
připuštění ke zkoušce těmito doklady:

1. Křestním nebo rodným listem.
2. Domovským listem.
3. Vysvědčením zachovalosti, vydaným do

movskou obcí; vysvědčení musí býti potvrze
no státním úřadem policejním, a kde není 
zřízen, politickým úřadem (administrativní 
vrchností) I. stolice. Předložení tohoto vysvěd
čení odpadá u těch kandidátek, které bezpro
středně před učitelskou zkouškou navštěvo
valy nebo navštěvují pedagogický seminář.

4. Vysvědčením lékařským, vydaným stát
ním lékařem se zvláštním zřetelem k vadám 
řeči a k tuberkulose.

5. Vysvědčeními o studiích a zkouškách:
a) ze čtvrtého ročníku občanské nebo nižší 

střední školy, dále
b) z jednoroční hospodyňské školy a
c) maturitním z vyšší školy hospodyňské 

nebo z vyšší školy hospodářské.
6. Vysvědčeními o nejméně dvouleté hospo

dářské praksi po maturitě při výkonném ze
mědělství, ze které musí býti část specielní 
prakse mlékařské, drůbežnické a zanradnické. 
Na každou z těchto specielních praksi připa
dá doba čtvrt roku. Specielní prakse nahra
zují teoreticko-praktické kursy. Odborné stu
dijní cesty se — podle uvážení ministerstva 
zemědělství — do doby prakse započítávají.
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7. Vysvědčením o úspěšném absolvování 
pedagogického semináře pro vzdělání uči
telek škol hospodyňských.

8. Podrobným vlastním životopisem, samo
statně sestaveným a vlastnoručně napsaným, 
jenž se kandidátkám nevrací.

§ 4.
O žádostech za připuštění ke zkoušce roz

hoduje na návrh zkušební komise minister
stvo zemědělství.

§ 5.

Ministr zemědělství jest oprávněn připustiti 
výjimečně k učitelským zkouškám i žadatelku 
s jiným všeobecným a odborným vzděláním, 
než jak uvedeno v § 3, zvláště je-li nedostatek 
kandidátek plně kvalifikovaných.

c) účetnictví na podkladě spravovědném a 
domácímu hospodářství;

d) vychovatelství a vyučovatelství.
(4) Při zkoušení kandidátek z odborných 

předmětů zemědělských se přihlíží k jich 
základním vědomostem přírodovědeckým a 
národohospodářským, při zkoušení z vycho
vatelství a vyučovatelství k jich teoretickým 
základům z psychologie a logiky.

Zkušební řád, jednací řád, zku
šební taxa, honoráře.

§ 8.

Zkušební řád, jednací řád pro státní zku
šební komise, zkušební taxu a honoráře čle
nům zkušebních komisí, jakož i další podrob
ná ustanovení, týkající se učitelských zkoušek, 
stanoví ministerstvo zemědělství.

§ 6.
Žadatelky, které studovaly na odborných 

školách zemědělských s podprůměrným pro
spěchem, se k učitelským zkouškám nepřipou
štějí.

Předměty zkušební.

§ 7.

í1) Kandidátky odborného učitelství se 
zkoušejí ze všech nauk hospodářských, hospo
dyňských a pedagogických v tom rozsahu a 
do té hloubky, jak se tyto nauky probírají na 
nižší i vyšší škole hospodyňské a v pedago
gickém semináři pro vzdělání učitelek škol 
hospodyňských, při čemž se přihlíží k prak
tickým znalostem i dovednostem kandidátky 
a hlavně k její schopnosti aplikovati vědomo
sti a dovednosti na vyučování v nižší hospo- 
dyňské škole.

(2) Vědomosti kandidátek ve všeobecně 
vzdělávacích předmětech se při zkoušce rov
něž posuzují.

(3) Hlavní zřetel se však při zkoušení vě
nuje:

a) nauce o pěstování kulturních rostlin pol
ních, lučních a zahradních;

b) chovu skotu, bravu, drůbeže a mlékař- 
ství;

Ustanovení závěrečná.
§ 9.

Tímto nařízením se zrušují všechna mini
sterská nařízení, jež mu odporují, zejména 
ministerské nařízení ze dne 27. května 1903, 
č. 136 ř. z., ve znění ministerského nařízení 
ze dne 24. května 1913, č. 101 ř. z., o tom, jak 
se konají zkoušky způsobilosti kandidátek 
hospodářských odborných míst učitelských na 
hospodyňských školách rolnických.

§ 10.
Toto nařízení se vztahuje prozatím i na 

Podkarpatskou Rus až do té doby, dokud ne
bude zákonem jejího sněmu v mezích jeho pů
sobnosti jinak ustanoveno.

§ 11.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr zemědělství.

švehia v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.

Malypetr v. r. 
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Státu! tiskárna v Praze.


