Ročník

1277

1925

Sbírka zákonů a nařízení
stóíni

ees!cosIo^effislcét^o„

Částka 113.
Obsah:

Vydána dne 31. prosince 1925.

(267.—270.) 2S7. Nařízení o zkouškách kandidátů učitelství nižších škol hospodářských.—
263. Nařízení o ztušenf Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko v Praze, v likvidaci. —
269. Vyhláška o schválení silničních rozpočtů pro rok 1925 župy užhorodské, berežské a marmarošské v Podkarpatské Rusi a o vybíráni župních silničních dávek a přiiážek pro rok 1925. —
270. Vyhláška o mezinárodních aktech sjednaných ve Štokholmě dne 28. srpna 1924 na VIII.
světovém poštovním kongresu.

287.
Vládní nařízení
ze dne 22. prosince 1925
o zkouškách kandidátů učitelství nižších škol
hospodářských.

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:

nového člena komise pro zbytek příslušného
období.
(3) Zkušební komise jest orgánem minister
stva zemědělství, jemuž je přímo podřízena.
(4) Potřebný počet zkušebních komisí a jich
sídla určuje ministr zemědělství.
Podmínky pro připuštění ke
zkoušce učitelské.

§ 3.
Kandidátu učitelství nižších škol hospodář
Zkoušky učitelské způsobilosti. ských jest doložiti písemnou, vlastní rukou
psanou žádost za připuštění ke zkoušce těmito
doklady:
§ I1. Křestním nebo rodným listem.
Učitelské způsobilosti pro nižší školy ho
spodářské, t. j. rolnické, odborné hospodářské
2. Domovským listem.
a j ednoroční hospodářské, se nabývá zkouškou
3. Vysvědčením zachovalosti, vydaným do
před „Státní zkušební komisí pro učitelství movskou
obcí; vysvědčení musí býti potvrze
na školách zemědělských a lesnických".
no státním úřadem policejním, a kde není
zřízen, politickým úřadem (administrativní
vrchností) I. stolice. Předložení tohoto vy
Zkušební komise.
svědčení odpadá u těch kandidátů, kteří bez
§ 2.
prostředně před učitelskou zkouškou navště
0) Komise se skládá z předsedy, z místo vovali nebo navštěvují pedagogický seminář.
předsedy a ze zkušebních komisařů. Je nej
4. Vysvědčením lékařským, vydaným stát
méně pětičlenná. Předseda a místopředseda ním lékařem se zvláštním zřetelem k vadám
mohou býti zároveň zkušebními komisaři.
řeči a k tuberkulose.
(2) Předsedu, místopředsedu a ostatní čle
5. Vysvědčeními o studiích a zkouškách:
ny státní zkušební komise jmenuje z odbor
a) maturitním buď ze všeobecné školy
níků školských, z nichž nejméně dva jsou pro střední nebo z vyšší školy zemědělské a
fesory příslušných vysokých škol, i ze zástup
b) o absolvování hospodářského odboru vy
ců prakse ministr zemědělství, a to zpravidla
sokých
škol zemědělských se všemi předepsa
na0
tří let. Po uplynutí funkčního období
může býti jmenování téhož člena komise ob nými zkouškami prospěchovými i státními.
noveno. Zaniklo-li členství před uplynutím ob
6. Vysvědčeními o nejméně dvouleté hospo
dobí funkčního, jmenuje ministr zemědělství dářské praksi po absolvování vysoké školy
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zemědělské (t. j. případně i před vykonáním
závěrečné zkoušky státní) při výkonném ze
mědělství.
Hospodářská prakse vykonaná v cizině,
služba při výzkumných ústavech a stanicích
zemědělských, asistentská léta při stolicích
vysokých škol zemědělských, jakož i odborné
studijní cesty mohou býti — podle uvážení
ministerstva zemědělství — do doby přede
psané prakse buď částečně nebo úplně za
počítány.
7. Vysvědčením o úspěšném absolvování
pedagogického semináře pro vzdělání učitelů
škol zemědělských, je-li tento zřízen.
8. Podrobným vlastním životopisem, samo
statně sestaveným a vlastnoručně napsaným,
jenž se kandidátům nevrací.
§ 4.
O žádostech za připuštění ke zkoušce, dolo
žených plně vyhovujícími doklady, rozhoduje
zkušební komise; v případech pochybných roz
hoduje o žádostech na návrh zkušební komise
ministerstvo zemědělství.
§ 5.
i1) Je-li nedostatek kandidátů plně kvali
fikovaných, je ministr zemědělství oprávněn
připustí ti výjimečně k učitelským zkouškám
i žadatele s jiným vzděláním, než jak uvedeno
v § 3.
(2) Aby mohl býti připuštěn k učitelské
zkoušce žadatel s menší teoretickou průpra
vou, než jak uvedeno v § 3, musí se vykázati
úměrně delší hospodářskou praksí, tak aby
jeho teoretická průprava a prokázaná hospo
dářská prakse nebyly celkem kratší než cel
ková doba studia a hospodářské prakse ab
solventů příslušných škol vysokých.
§ 6.
O tom, kteří z absolventů cizozemských vy
sokých škol zemědělských mohou býti stavěni
na roven absolventům tuzemských vysokých
škol zemědělských, rozhodne v každém jed
notlivém případě ministr školství a národní
osvěty v dohodě s ministrem zemědělství.
Předměty zkušební.
§ 7.
(') Kandidáti učitelství se zkoušejí z pří
slušných věd a nauk hospodářských, jež jsou

předmětem studia na hospodářském odboru
vysokých škol zemědělských, při čemž se při
hlíží především k praktickým znalostem i do
vednostem kandidátovým a zvláště k tomu,
jak jich dovede používati při vyučování v nižší
škole hospodářské.
(2) Vědomosti kandidátů ve všeobecně vzdě
lávacích předmětech, zvláště v jazyce vyučo
vacím, se při zkoušce rovněž posuzují.
(3) Hlavní zřetel se při zkoušení věnuje:
a) rostlinné výrobě polní, luční a pastvinné,
b) výrobě živočišné,
c) hospodářské sprayovědě a hospodářské
mu účetnictví a
d) základům vychovatelství a vyučovatelství.
(4) Povšechné znalosti jest kandidátu pro
kázat! v hospodářském strojhictví, hospodář
ských melioracích, zemědělském průmyslu,
zemědělském družstevnictví, hospodářském
stavitelství, ovocnictví, vinařství a zelinářství.
(5) Při zkoušení
kandidátů z odborných
předmětů zemědělských se přihlíží k jejich
základním vědomostem přírodovědeckým a
národohospodářským, při zkoušení z vycho
vatelství a vyučovatelství k jejich teoretickým
základům z psychologie a logiky.

Zkušební řád, jednací řád, zku
šební J:axa, honoráře.
§ 8.
Zkušební řád, jednací řád pro státní zku
šební komise, zkušební taxu a honoráře čle
nům zkušebních komisí, j akož i další podrobné
předpisy, týkající se učitelských zkoušek, sta
noví ministerstvo zemědělství.
Ustanovení závěrečná.
§ 9.
Tímto nařízením se zrušují všechny dosa
vadní předpisy o zkouškách způsobilosti kan
didátů učitelství nižších škol hospodářských,
zejména předpisy obsažené v nařízeních min.
orby ze dne 2. července 1875, ě. 99 ř. z., ze
dne 27. února 1878, č. 18 ř. z., ze dne 10. září
1878, č. 120 ř. z., ze dne 28. února 1879, č. 35
ř. z., ze dne 13. ledna 1885, č. 4 ř. z., ve znění
ministerského nařízení ze dne 4. března 1891,
č. 32 ř. z., o zkouškách způsobilosti kandidátů
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hospodářských míst učitelských na školácli
rolnických a středních školách hospodářských,
a nař. č. 45.699/1901 F. M. (uh. orby), kte
rým byl vydán řád o zkušební přednášce ho
spodářských asistentů stipendistů.
§

10.

Toto nařízení se vztahuje prozatím i na
Podkarpatskou Rus až do té doby, dokud ne
bude zákonem jejího sněmu v mezích jeho
působnosti jinak ustanoveno.
§

11.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr zemědělství.
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dvořáček v. r.
Mlčoch v. r.
Stříbrný v. r.
Tučný v. r.

Dr. Nosek v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Winter v. r.
Šrámek v. r.

268.
Vládní nařízení
ze dne 22. prosince 1925
o zrušení Státního ústavu pro tuky, oleje a
mléko v Praze, v likvidaci.

Vláda republiky Československé nařizuje
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. :a n., kterým se vláda zmocňuje činiti
opatření k úpravě mimořádných poměrů, způ
sobených válkou:
§ 1.
Státní ústav pro tuky, oleje a mléko v Praze,
v likvidaci se zrušuje. Současně pozbývá plat
nosti i nařízení vlády republiky českosloven
ské ze dne 3. srpna 1920, č. 473 Sb. z. a n.,
o likvidaci Státního ústavu pro tuky, oleje a
mléko a vybudování organisace náhradní.
§ 2.
Práva a povinnosti Státního ústavu pro
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tuky, oleje a mléko v Praze, v likvidaci pře
cházejí na stát.
§3.
Ministerstvo pro zásobování lidu ukončí
prostřednictvím státních zástupcích úřadů
spory, Státním ústavem pro tuky, oleje a
mléko v Praze, v likvidaci nebo proti němu
zahájené a posud pravoplatně nerozhodnuté a
učiní v dohodě s ministerstvem financí právní
opatření, potřebná k vyřízení právních vztahů
všeho druhu, které tu ještě jsou anebo by se
ještě vyskytly.
§ 4.
Nařízení toto nabude účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr
pro zásobování lidu v dohodě s ministrem fi
nancí, obchodu, spravedlnosti a zemědělství.
švehla v. r.
Dr. Doíanský v. r.
Dvořáček v. r.
Dr. Winter v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bechyně v. r.
Tučný

Dr. Nosek v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Stříbrný v. r.
v. r.

269.
Vyhláška ministra veřejných prací
v dohodě s ministry financí a vnitra
ze dne 28. prosince 1925
o schválení silničních rozpočtů pro rok 1925
župy užhorodské, berežské a marmarošské
v Podkarpatské Rusi a o vybírání župních
silničních dávek a přirážek pro rok 1925.
Podle ustanovení § 23 zák. čl. 1/1890 o ve
řejných silnicích a mýtech na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi, ve znění pozměněném
zákonem ze dne 12. srpna 1921, č. 302 Sb. z.
a n., schválil ministr veřejných prací v dohodě
se zúčastněnými ministry silniční rozpočty
pro rok 1925 župy užhorodské, berežské a
marmarošské v Podkarpatské Rusi a stanovil
nejvýše přípustné sazby župních silničních
dávek pro minimalisty a župní silniční při
rážky pro percentualisty takto:
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