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§3.
(O Za každou týdenní hodinu, převyšující 

nejvyšší výměru učební povinnosti, trval-li 
příslušný úkon nepřetržitě aspoň jeden měsíc 
(hodinu přespočetnou), náleží ředitelům a 
profesorům odměna, a to za přespočetnou ho
dinu naukovou, po případném přepočtení veš
kerých hodin na hodiny naukové podle §u 1, 
odst. 3, až do jedné pětiny nejvyšší výměry 
jejich učební povinnosti ročních 480 Kč, nad 
tuto míru ročních 600 Kč; u suplujících pro
fesorů činí dotčená odměna až do jedné pětiny 
nejvyšší výměry jejich učební povinnosti roč
ních 384 Kč, nad tuto míru ročních 480 Kč.

(2) Končí-li se při zjišťování přespočet- 
ných hodin celkový počet zlomkem, pokládá se 
každá započatá čtvrtina za úplnou čtvrtinu.

§ 4.
(J) Co jest v tomto nařízení ustanoveno 

o ředitelích, platí i o zatímních správcích.
(2) Profesory podle tohoto nařízení, pokud 

není jinak stanoveno, jest rozuměti profesory 
definitivní, zatímní a suplující.

(3) Hodinou se rozumí časová základna vy
učovacího rozvrhu.

103 Sb. z. a n., o úpravě platových a někte
rých služebních poměrů státních zaměstnanců 
(platového zákona):

§ 1.
(1) Nejvyšší výměra učební povinnosti stát

ních ředitelů, profesorů a učitelů na školách 
průmyslových a obchodních a na odborných 
školách pro ženská povolání se stanoví

a) u ředitelů 13 týdenními hodinami 
naukovými,

b) u profesorů a učitelů ^na
ukových předmětech 21 hodinami týdenními, 
v předmětech jiných 25 týdenními hodinami, 
ve zručnostech a vyučování dílenském 40 ho
dinami týdně.

(2) Ministr školství a národní osvěty usta
noví v dohodě s ministrem financí, které vy
učovací předměty jest pokládati za naukové a 
které za jiné a co jest pokládati za zručnosti 
a vyučování dílenské.

(3) Nemá-li ředitel, pokud se týče profesor 
nebo učitel vyučovacích hodin jen naukových, 
přepočtou se jeho veškeré hodiny na hodiny 
naukové v poměru odpovídajícím nej vyšším 
výměrám učební povinnosti, stanoveným v od
stavci 1, písni. b).

§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 

1928 a provede je ministr školství a národní 
osvěty.

Dr. Beneš v. r. 
Novák v. r. 
Udržal v. r. 
černý v. r. 
Najman v. r. 
Dr. Tiso v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Hodža v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr, Nosek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Gazík v. r.

132,

Vládní nařízení 
ze dne 17. července 1928 

o nejvyšší míře učební povinnosti státních ře
ditelů, profesorů a učitelů na školách průmy
slových a obchodních a na odborných školách 
pro ženská povolání, jakož i o výši odměn za 

hodiny ji převyšující.

Vláda republiky československé nařizuje po
dle §u 86 zákona ze dne 24. června 1926, č.

k *------- ------ -
(i) Do nejvyšší výměry učební povinnosti 

se započítává:
1. ředitelům
a) jedna týdenní hodina nauková vždy za 

každé další dvě třídy denní školy převyšující 
počet dvou denních tříd a půl týdenní hodiny 
naukové za každé dvě třídy pokračovací školy, 
ale bez zřetele na třídy spravované zvláštním 
správcem; šest měsíců kursů staví se na io- 
veň jedné třídě pokračovací školy;

b) dvě až čtyři týdenní hodiny naukové za 
administrativní práce pro dílny na vyšších 
školách průmyslových;

2. ředitelům, profesorům a uči
telům

a) úkol učitele třídního jednou týdenní 
hodinou naukovou v třídách (celoročních kur
sech), které mají více než dvacet řádných 
žáků;

b) oprava písemných prací z jazyka vyučo
vacího, oprava písemných prací z obchodní ko
respondence (písemností) v jazyku vyučova
cím jednou týdenní hodinou naukovou, oprava 
písemných prací v jazycích cizích jednou ^tý
denní půlhodinou naukovou za každou třídu 
(oddělení);
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c) oprava grafických prací z konstruktiv
ního rýsování na vyšších školách průmyslo
vých jednou týdenní hodinou naukovou za 
každou třídu, ve které jest více než třicet řád
ných žáků, a jednou týdenní půlhodinou na
ukovou za každou třídu, ve které jest více než 
patnáct řádných žáků;

d) správa rozsáhlých sbírek učebných po
můcek a knihoven jako jedna až dvě týdenní 
hodiny naukové; ministr školství a národní 
osvěty ustanoví v dohodě s ministrem financí, 
které sbírky, pokud se týče knihovny, jest po- 
kládati za rozsáhlé;

e) u profesorů technické vedení vyučování 
v dílnách na vyšších školách průmyslových a 
na mistrovských školách strojnických, jakož 
i práce s provozem těchto dílen spojené až 
šesti týdenními hodinami naukovými;

f) každá hodina vyučování nedělního, dále 
každá hodina vyučování v sobotu po 14. ho
dině a v ostatní všední dny po 18. hodině jed
nou a půl hodinou vyučování toho kterého 
druhu;

8') řízení tělocvičných her tak, že padesát 
skutečně konaných hodin her se počítá za 
jednu týdenní hodinu naukovou.

(-) Ministr školství a národní osvěty po do- 
hodě s ministrem financí stanoví v mezích da-
n^ ch předchozím odstavcem, jakou výměrou 
se hodnotí úkony uvedené v odstavci 1 č 1 
písm. b) a č. 2, písm. d) a e).

• každ°u týdenní hodinu, převyšující
nejvyšší^ výměru učební povinnosti, trval-li 
příslušný úkon nepřetržitě aspoň jeden měsíc 
(hodinu přespočetnou), náleží ředitelům, pro
fesorům a učitelům odměna, a to za-přespočet- 
nou hodinu naukovou, po případném přepo
čtení veškerých hodin na hodiny naukové po
dle §u 1, odst. 3, až do jedné pětiny nej vyšší 
výměry jejich učební povinnosti ročních 480 
Kč, nad tuto míru ročních 600 Kč; u suplují
cích profesorů činí dotčená odměna až do jedné 
pětiny nej vyšší výměry jejich učební povin
nosti ročních 384 Kč, nad tuto výměru roč
ních 480 Kč.

(2) Končí-li se při zjišťování přespočetných 
hodin celkový počet zlomkem, pokládá se 
každá započatá čtvrtina za úplnou čtvrtinu.

§ 4.
t1) Co jest v tomto nařízení ustanoveno 

0 revdKelích, platí i o profesorech a učitelích, 
Pověřených zatímní správou ústavu.

(2) Profesory a učiteli podle tohoto naří
zení, pokud není jinak stanoveno, jest roz- 
uměti přednosty odboru, profesory definitivní, 
zatímní a suplující a učitele definitivní a za
tímní.

(s) Hodinou se rozumí časová základna vy
učovacího rozvrhu.

§ 5.

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. září 
1928 a provede je ministr školství a národní 
osvěty.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Hodža v. r.

Dr. Spina v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 

Dr. Srdínko v. r.

Dr. Gažík v. r.

133.

Vládní nařízení 
ze dne 17. července 1928 

o úpravě služebních a platových poměrů niž
ších orgánů silničních, mostních a vodních 

v oboru ministerstva veřejných prací.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 210 zákona ze dne 24. června 1926, 
č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a někte
rých služebních poměrů státních zaměstnanců 
(platového zákona):

ÚVODNÍ USTANOVENÍ.
c1 -19 1.

t1) Prvá část tohoto nařízení platí pro nižší 
zaměstnance silniční, mostní a vodní, druhá 
část jeho pro pomocné nižší zaměstnance sil
niční, mostní a vodní ve státní službě sta
vební, při ředitelství pro stavbu vodních cest 
a v plavebnictví, třetí část tohoto nařízení pak 
pro zaměstnance, na které se vztahují ustano
vení části prvé i druhé, pokud se z jednotli
vých ustanoyeníjinak nepodává.

(2) Pokud se v té které části užívá slova 
„zaměstnanci" bez bližšího označení, jest tim 
rozuměti zaměstnance, na které se dotyčná 
část vztahuje.

Dr. Beneš v. r. 

Novák v. r. 

Udržal v. r. 

černý v. r. 

Najman v. r. 

Dr. Tiso v. r.


