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160.
Vládní nařízení
ze dne 7. července 1926,

161.
Vládní nařízení
ze dne 26. srpna 1926

kterým se snižují drahotní přídavky mužstva,
jemuž není vojenská služba povoláním.

o školném a taxách na státních středních
školách.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 2, odst. 5., zákona ze dne 10. července
1922, čís. 224 Sb. z. a n., o úpravě požitků pro
mužstvo čs. vojska, jemuž není vojenská
služba povoláním:
§ IDrahotní přídavky pro mužstvo stanoví se
takto: pro vojíny bez hodnosti, svobodníky,
desátníky a četaře částkou 1 Kč denně; pro
rotné částkou 2 Kč denně.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 9 zákoifa ze dne 9. dubna 1870, čís. 46
ř. z., jenž se týká platů profesorů škol střed
ních, na které náklad nese stát, a podle § 19
zák. čl. XXX/1883 o středních školách a o kva
lifikaci učitelů na nich:

§ 2.
Toto ustanovení se nevztahuje na mužstvo,
které koná nebo bude konati dobrovolně další
činnou službu podle § 19 branného zákona.
Pro toto mužstvo zůstává výměra drahotních
přídavků podle § 2, odst. 1., zákona č. 224/1922
Sb. z. a n. nezměněna.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. října
1926 a provésti je ukládá se ministru národní
obrany.
černý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Patka v. r.
Dr. Říha v. r.
Dr. Kállay v. r.

A. školné.
§ 1í1) Za žáky státních středních škol (gym
nasií všech typů a reálek) bez rozdílu státní
příslušnosti , jest platiti školné v částce 200
(dvou set) Kč za každé započaté pololetí, po
kud ten který žák není od placení osvobozen.
(2) školné jest splatné najednou, a to do
čtyř týdnů po začátku pololetí, bylo-li však
žádáno za osvobození nebo nastala-li ztráta
osvobození podle § 3, odst. 2., věty druhé, do
čtyř týdnů po zamítnutí žádosti, pokud se
týče po ztrátě osvobození.
(3) školné jest platiti složenkou poštovního
úřadu šekového na účet ředitelství ústavu.
(4) Nebylo-li školné zaplaceno včas, bude
žák z ústavu vyloučen.
§ 2.

(i) Od placení školného budou na žádost,
podanou nejdéle do čtyř týdnů po začátku
pololetí, osvobozeni jen řádní žáci, kteří
a) mají z chování známku aspoň dobrou a
z žádného z povinných předmětů známku ne
dostatečnou ;
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b) ani sami ani jejich zákonní živitelé ne
jsou podle svých majetkových poměrů s to,
aby platili školné bez zkrácení výživy nutné
pro sebe a svou rodinu.
J2) Prospěch [odst. 1., lit. a)] posuzuje se
u žáků do střední školy nově přijatých podle
výsledků za prvé tři měsíce po začátku polo
letí, u žáků bez přerušení ve studiích na
střední škole pokračujících podle posledního
výročního (pololetního) vysvědčení (výkazu),
při čemž jest^k příznivému výsledku opravné
nebo dodatečné zkoušky přihlédnouti jen
tehdy, byla-li vykonána do čtyř týdnů po za
čátku nejblíže následujícího pololetí.
(3) Neschopnost platiti školné podle odst.
!•> lit- b), posuzuje se na základě vysvědčení
nemajetnosti ne staršího jednoho roku. Vy
svědčení vydává obecní úřad obce, v které má
strana bydliště, a platí i jinak o něm usta
novení § 3, odst. 7., vládního nařízení ze dne
18. června 1925, čís. 163 Sb. z. a n., kterým
se provádí zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53
Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve vě
cech správních.
(4) Nejsou-li splněny podmínky odst. 1.,
lit. a), zamítne se žádost bez dalšího řízení.
(5) Jsou-li splněny podmínky odst. 1., lit.
a) a b), povolí se podle stavu majetkových
poměrů osvobození od placení celého školného
neb od jeho poloviny.
(6) Osvobození od placení školného cestou
milosti je nepřípustné.
§ 3.
(!) Osvobození od placení školného trvá po
celou dobu nepřetržitého studia na státních
školách středních, pokud nenastala jeho
ztráta podle odstavce 2. neb 3. tohoto para
grafu.
(“) Nevyhoví-li žák výročním (pololetním)
vysvědčením (výkazem) podmínkám § 2, odst.
1., lit. a), ztratí osvobození počínajíc nejbližším pololetím. Bylo-li však osvobození povo
leno na základě prospěchu za prvé tři měsíce
po začátku pololetí, ztratí osvobození již pro
toto pololetí.
(3) Odpadnou-li podmínky podle § 2, odst.
!•> Jit. b), ztratí žák osvobození počínajíc nejbližším pololetím po příslušném rozhodnutí,
žáci požívající osvobození nebo jejich zákonní
živitelé jsou povinni kdykoliv na vyzvání před
ložití vysvědčení nemajetnosti (§ 2, odst. 3.).
§ 4.
(') Přestoupí-li žák z jiné státní střední

školy, posuzují se skutečnosti sběhlé v pří
čině školného na ústavě dřívějším, jako by se
byly sběhly na ústavě nynějším.
(2) žáci přestupující z nestátní střední
školy s právem veřejnosti mohou žádati
o osvobození podle předpisů § 2, odst. 1., při
čemž se jejich vysvědčení (výkazy) vzhle
dem k § 2, odst. 1., lit. a), posuzují tak, jako
vysvědčení (výkazy) ze středních škol stát
ních.
§ 5.
Činiti rozhodnutí podle § 2, odst. 5., a § 3,
odst. 3.^, přísluší s konečnou platností škol
nímu úřadu bezprostředně nadřízenému, jenž
dříve vyslechne mínění profesorského sboru
ústavu. Jinak jest příslušné ve věcech tohoto
nařízení ředitelství ústavu.

§ 6.
Ředitelství ústavu odvede výkaz o zaplaceném školném vždy do konce příslušného polo
letí účetnímu oddělení školního úřadu bez
prostředně nadřízeného a zároveň zařídí pře
vod vybraného školného na podřadný účet to
hoto úřadu k šekovému účtu ústřední státní
pokladny.
B. Taxy.
§ 7.
Za doplňovací zkoušku při přestupu ze
státní střední školy na státní střední školu
jiného typu jest zaplatiti při zkoušce z jed
noho předmětu taxu třiceti (30) Kč, při
zkoušce z několika předmětů taxu padesáti
(50) Kč.
§ B.
Taxa za přijímací zkoušku do vyšší třídy
činí jedno sto padesát (150) Kč.
§ 9.
Taxa za mimořádnou zkoušku, konanou za
zvláštním účelem z učiva jedné nebo několika
tříd, činí dvě stě (200) Kč.
§ 10.
Za mimořádnou zkoušku z živého jazyka
neb z jakéhokoliv předmětu jiného jest za
platiti taxu třiceti (30) Kč.
§ 11.
Taxa za pololetní zkoušku privatistů činí
jedno sto padesát (150) Kč, za zkoušku celo
roční tři sta (300) Kč.
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§ 12.

(3) Za zkoušku dospělosti zkoušence, jenž
jako řádný žák absolvoval nejvyšší třídu
státní střední školy, jest zaplatili taxu jed
noho sta (100) Kč, za privatistu neb exter
nistu taxu dvou set (200) Kč.
(2) Od této taxy může však žáky zcela
chudé zkušební komise výjimečně osvobodili
k písemné a odůvodněné žádosti podané před
písemnými zkouškami, a to buď z polovice
nebo zcela; toto osvobozování nezávisí na
osvobozování od školného.
§ 13.
Za doplňovací zkoušku dospělosti pro gym
nasium kteréhokoliv typu jest abiturientům
reálek zaplatí ti taxu jednoho sta (100) Kč.
§ 14.
(!) Taxy za zkoušky jest zaplatí ti před za
hájením zkoušek, při zkoušce dospělosti ex
ternistů před zahájením předběžných zkou
šek.
(2) Zkoušenci, jenž od zkoušky odstoupí po
jejím zahájení nebo při zkoušce neobstojí, se
taxa nevrátí.
§ 15.
Při opakování některé ze zkoušek, uvede
ných v §§ 7—13, jest zaplatiti touž taxu,
jako když se koná zkouška po prvé.
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‘ § 16.
Ministr školství a národní osvěty určí, jak
taxy za zkoušky mezi členy zkušební komise
budou rozděleny.
C. Všeobecná ustanovení.
§ 17.
Všecka dosavadní ustanovení, která těmto
ustanovením odporují, zvláště oddíl B vlád
ního nařízení ze dne 19. prosince 1921, č. 463
Sb. z. a n., o taxách na státních středních
školách, a vládní nařízení ze dne 18. června
1925, č. 144 Sb. z. a n., o školném na stát
ních středních školách, se zrušují.
§ 18.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. září
1926 a provede je ministr školství a národní
osvěty.
cerny v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Dr. Haussmann v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Říha v. r.
Roubík v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Kállay v. r.
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