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cení, která mají touž platnost jako vysvědčení
veřejných škol (právo veřejnosti).
(3) Prokáže-li se, že soukromá škola (třída)
pomocná úplně vyhovuje potřebě výchovy a
vzdělání všech dětí ve školní obci, které jsou
povinny choditi do pomocné školy (třídy),
zemská školní rada může povoliti na základě
žádosti školní obce a za souhlasu vydržovatelů
soukromé pomocné školy (třídy), aby se v ta
kové obci nezřizovala veřejná škola (třída)
pomocná.
(4) Soukromé školy (třídy) pomocné, při
nichž se zjistí, že nevyhovují platným před
pisům o pomocných školách, budou podle okol
ností buď zbaveny práva veřejnosti (odst. 2.)
nebo budou zemskou školní radou zrušeny.
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1929. Platí též na území Podkarpatské Rusi,
dokud zákon jejího sněmu v mezích jeho pů
sobnosti neustanoví jinak. Ustanovení § 27
zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 286 Sb. z.
a n., o úsporných opatřeních ve veřejné
správě, platí též pro učitele veřejných škol
(tříd) pomocných.
§ 23.
_ Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr školství a národní osvěty v dohodě s mi
nistry vnitra, financí, sociální péče a veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Dr. štefánek v. r.

O správě pomocných škol (tříd) a dozoru
k nim.
§ 19.
Veřejné i soukromé školy (třídy) pomocné
podřízeny jsou dozoru a správě úřadů škol
ních a jejich orgánů obdobně jako školy
obecné.
Přechodná

a závěrečná ustanovení.

§

20.

Pomocné školy a třídy, vydržované dosud
jednotlivými obcemi, mohou se proměniti
k jejich žádosti postupně ve veřejné školy
(třídy) pomocné podle tohoto zákona, pokud
mají dostatečný počet žactva. Rozhodovali
o těchto ^žádostech přísluší zemské školní radě
v dohodě s činiteli, jimž přísluší úhrada osobníhojiákladu školního. Dojde-li k takové pře
měně, buďte řádně kvalifikovaní učitelé, při
nich dosud ustanovení, zpravidla bez konkursu
ustanoveni definitivními učiteli veřejných
škol pomocných na místě, na němž dosud
působí.
§ 21.
, k1) Kdekoli se v tomto zákoně mluví o škol
ní obci, rozumí se tím na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi politické obce, a to po dobu,
pokud i tam nebudou zřízeny školní obce.
(-) Dokud se na Slovensku a v Podkarpat
ské Rusi nezřídí zemské školní rady, bude pů
sobnost přikázanou jim tímto zákonem vyko
návali ministerstvo školství a národní osvěty
nebo orgány jím zmocněné.
§

22.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna

87.

Vládní nařízení
ze dne 20. června 1929,
jímž se snižuje clo na telecí kůži, páskové
železo, stříbrné desky, plechy a pruty a alko
holy butylnaté, jakož i doplňují vysvětlivky
k celnímu sazebníku.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921,
č. 349 Sb. z. a m, kterým se vláda zmocňuje,
aby zatímně upravila obchodní styky s cizi
nou, a podle § 6 celního zákona ze dne 14. čer
vence 1927, č. 114 Sb. z. a n.:

§ ICelní sazebník se mění takto:
1. Součinitel 30 u saz. čís. 330 snižuje se
na 25'5.
2. Za saz. pol. 433 b) zařazuje se tato po
známka :
„P o z n á m k a.
Páskové
železo,
silné
0-6—1 mm, o^šířce 60—70 mm, s podélným
žebrem, dovážené na dovoíovací list továr
nami na výrobu velocipédových obručí, pod
dozorem a za podmínek stanovených naříze
ním..........................zákl. sazba 21 —...........................
součinitel 4.“
3. Součinitel 16 u saz. pol. 562 b) snižuje se
na 7.
4. Za poznámku za saz. pol. 619 b) zařazuje
se tato druhá poznámka:
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§ 3.

„2. Poznámka. Alkoholy butylnaté, do
vážené továrnami k výrobě octanů butylnatých, na zvláštní povolení ministerstva financí
za podmínek jím stanovených .... zákl. sazba
60'—....................... .součinitel 3.“

Nařízení toto nabude účinnosti osmého dne
po vyhlášení; provede je ministr financí po
dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností a s ministrem zemědělství.

§ 2.

Udržal v. r.

Vysvětlivky k celnímu sazebníku mění a
upravují se takto:
První vysvětlivka k saz. čís. 50 mění a
upravuje se takto:
Slovo »lesknice«, nahradí se slovy »lesknice
rákosovité (Phalaris arundinacea) — lesknice kanár
ská (Phalaris canariensis), č. 52 —-«.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Vlasák v. r.

Najman v. r.
Dr. Spina v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r.
Novák v. r.

Dr. Srdínko v. r.
Dr. Šrámek v. r.

Státní tiskárna v Praze.

Dr. Nosek v. r.

