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154.
Vládní nařízení
ze dne 15. října 1929
o podmínkách pro přijeli do státních ústavů
pro vzdělání a výcvik porodních asistentek,
o zkouškách přijímacích, o výši školného, výši
zkušebních tax, o zkouškách prospěchových
a o zkoušce závěrečné, o znění diplomu a znění
slibu.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 9, cdst. 1., věta 2., zákona ze dne 9. li
stopadu 1928, č. 200 Sb. z. a n., o pomocné
praksi porodnické, jakož i o vzdělání a vý
cviku porodních asistentek (porodních po
mocnic) :
§ I-

(!) žadatelky ucházející se o přijetí do ně
kterého ústavu pro vzdělámí a výcvik porod
ních asistentek, dále krátce „ústav“ zvaného,
předloží ředitelství ústavu písemnou, vlastní
rukou psanou žádost s těmito doklady:
a) křestním nebo rodným listem, podle ně
hož již dosáhly 20. a nepřekročily 35. rok
věku,
b) průkazem o československém státním
občanství,
c) vysvědčením zachovalosti,
j v d) vysvědčením úředního lékaře, že jsou
tělesně i duševně způsobilé k výkonu pomocné
prakse porodnické a že nejsou těhotný,
e) očkovacím vysvědčením o tom, že byly
nejpozději před 5 roky proti neštovicím očko
vány nebo přeočkovány,
f) průkazem o znalosti vyučovacího jazyka
ústavu.

^ g) vysvědčením o úspěšném absolvování tří
tříd občanské (měšťanské) školy nebo dokla
dem jemu rovnocenným nebo diplomem vy
daným školou pro ošetřování nemocných;
tyto průkazy mohou býti nahrazeny přijímací
zkouškou (§2).
^ (2) Výjimky z ustanovení uvedených pod
písm. a), b), c) a g) může v případech vyža
dujících mimořádného ohledu povoliti mini
sterstvo veřejného zdravotnictví a tělesné
výchovy.
§2.

(x) Přijímací zkouška [§ 1, odst. 1., písm.
h) ] je bezplatná a koná se před komisí slo
ženou z ředitele ústavu a dvou učitelů občan
ských (měšťanských) škol, ustanovených na
dobu tří let ministerstvem veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy v dohodě s minister
stvem školství a národní osvěty k návrhu ředi
telství ústavu.
(2) Při přijímací zkoušce, která je ústní
i písemná, zjišťují členové zkušební komise
všeobecné vědomosti v rozsahu látky přede
psané pro tři třídy občanských (měšťan
ských) škol.
§ 3.
O přijetí do ústavu rozhoduje ředitel ústavu
podle směrnic, jež vydá ministerstvo veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy.
§ 4.

i1) školné stanoví se za celou dobu vý
cviku částkou 300 Kč, splatnou při přijetí.
(2) Výlohy za povinné ubytování a stra
vování v . ústavu hradí kandidátky částkou,
která bude každoročně ministerstvem veřej
ného zdravotnictyí a tělesné výchovy v do
hodě s ministerstvem financí stanovena. Tato
náhrada platí se měsíčně předem.
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(3) Osvobození, úplné nebo částečné, od
školného a od náhrady za ubytování a stra
vování povoluje nemajetným kandidátkám
ministerstvo veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy v dohodě s ministerstvem
financí k návrhu ředitelství ústavu.
§ 5.
V době výcviku vykonají kandidátky tři
ústní zkoušky prospěchové z látky do té doby
probrané, koncem výcviku pak závěrečnou
zkoušku z celé látky.
§ 6.

í1) Lhůty zkoušek prospěchových stanoví
ředitelství ústavu podle učebné osnovy.
- (2) Předsedou zkušební komise jest ředitel
ústavu a zkušebními komisaři jsou přednáše
jící asistenti a ostatní členové učitelského
sboru.
(s) O zkouškách prospěchových učiní se
jednoduchý zápis podepsaný všemi zkouše
jícími.
(4) Kandidátky, které prospěchovou
zkoušku nevykonaly úspěšně, mohou ji opakovati ve lhůtě 14denní; při opětném ne
úspěchu jsou pro běžný rok z ústavu propu
štěny bez nároku na vrácení školného a do
té doby splatné náhrady za ubytování a stra
vování.
§ 7.
, í1) Zkouška závěrečná koná se ke konci
výcviku ve lhůtě stanovené ředitelstvím
ústavu. Jsou k ní připuštěny kandidátky,
které s úspěchem vykonaly tři zkoušky pro
spěchové a absolvovaly celý výcvik.
(2) Tato zkouška vykoná se písemně a
ústně před zkušební • komisí z učiva přede
psaného učebnou osnovou.
(3) Předsedou zkušební komise je zástupce
ministerstva veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy, jejími členy ředitel ústavu,
přednášející asistenti a ostatní členové uči
telského sboru. Komise rozhoduje většinou
hlasů zkoušejících členů. Předseda nehlasuje,
rozhoduje však při rovnosti hlasů.
(4)0 zkouškách závěrečných učiní se zápis

podepsaný předsedou a všemi členy zkušební
komise.
(5) Závěrečná zkouška může se opakovati
zpravidla toliko jednou, a to po dvou měsících
ve lhůtě ředitelstvím stanovené; ve výjimeč
ných případech může ministerstvo veřejného

zdravotnictví a tělesné výchovy povoliti druhé
opakování zkoušky. Třetí opakování zkoušky
není přípustné.
(6) Nedostaví-li se kandidátka k závěrečné
zkoušce bez řádného omluvného důvodu, jest
to pokládati, jakoby zkouška vykonána byla
bez úspěchu. O tom, je-li tu řádný důvod
omluvný, rozhoduje předseda zkušební ko
mise.
§ 8.

• C1) Zkušební taxa platí se toliko za zkoušku
závěrečnou a činí 100 Kč. Ministerstvo veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy v do
hodě s ministerstvem financí určí, zda a po
kud na této taxe participuje stát, a podle ja
kého klíče se taxa nebo její část rozdělí mezi
předsedu a členy zkušební komise.
(2) Stejná částka se zapraví za každé opa
kování závěrečné zkoušky.
(3) Zkušební taxa zapraví se před početím
zkoušky ve lhůtě stanovené ředitelstvím
ústavu.
(4) O osvobození od placení zkušební taxy
platí obdobně ustanovení § 4, odst. 8.
§ 9.
t1) O zkoušce závěrečné s úspěchem vyko
nané vydá se po složení slibu (odst. 2r> dí-plonv
(příl. A) opravňující k ohlášení pomocné
prakse porodnické. Diplom vydává ředitel
ství a spolupodpisuje předseda zkušební ko
mise.
(2) Slib (příl. B) skládá se do rukou
ředitele ústavu a zápis o něm- uloží se u ředi
telství ústavu.
' § 10.

(!) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
(2) Jeho provedením se pověřuje ministr
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy
v dohodě se zúčastněnými ministry.
Udržal v. r.
Dr. Šrámek v. r.

Dr. Viškovský v. r.

Dr. Vlasák v. r.
Najman v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

Dr, Spina v. r.
černý v. r.
Novák v. r.
Dr. Srdínko v. r.

Dr. Nosek v. r.
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Příloha A.
Státní ústav pro vzdělání a výcvik porodních asistentek
v... ....................................... ......................... .

čís.

DIPLOM.

narozená dne .........................................

r. ........

v..................................................................... ,

příslušná do ............................................................................................................................................... ;
absolvovala výcvik na státním ústavu pro vzdělání a

výcvik porodních, asistentek

v........................................................................ ..................... ..................................................
a dne ................................................................ r. ................... vykonala tamtéž s úspěchem zá
věrečnou zkoušku a tím dosáhla diplomu, který ji opravňuje k ohlášení
pomocné p r a k s e porodnické.
Předepsaný slib složila do rukou podepsaného ředitele ústavu dne............................
.......................................r.......................

Ředitelství státního ústavu pro vzdělání a výcvik porodních
asistentek.

V

r.

dne
Kulaté
razítko
ústavu.

předseda zkušební komise.*)

ředitel ústavu.

*) Jméno a příjmení.
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Příloha B.
Státní ústav pro vzdělání a výcvik porodních asistentek
v
čís.

SLIB
porodní asistentky.........................

*^

Slibuji na místě přísahy, že při výkonu pomocné p r a k s e p o r o d n i c k é
budu svědomitě a obětavě vykonávati všechny povinnosti tolioto povolání a že budu bedlivě
se říditi všemi předpisy pro ně vydanými, zejména že poskytnu porodnickou pomoc které
koliv rodičce a kdykoliv, že včas povolám lékaře k případům vyžadujícím zákroku lékař
ského, že budu zachovávali tajemství osbETmTpl(tlvc?ěnycfi7'^^

ucnum povliliTe~~

hlášení úřadům a soudům, a konečně že svým chováním při výkonu svého povolání i mimo
ně budu dbáti stavovské vážnosti.

, V ..................................... .................dne..... .................................. r. ......... ......... .

' Kulaté \
razítko
. ústavu.

Slib přijal:

(Vlastnoruční podpis porodní asistentky.)

ředitel ústavu.*)

*) Jméno a příjmení.
Státní tiskárna v Praze.

