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u.

Vládní nařízení 
ze dne 16. ledna 1930

o nejvyšší míře učební povinnosti státních 
ředitelů, profesorů a učitelů na školách země
dělských, jakož i o výši odměn za hodiny ji 

převyšující.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 86 zákona ze dne 24. června 1926, č. 
103 Sb. z. a n., o úpravě platových a někte
rých^ služebních poměrů státních zaměst
nanců (platového zákona):

§ I-
.í1), Nejvyšší výměra učební povinnosti 

státních ředitelů, profesorů a učitelů na ze
mědělských školách se stanoví

a) u ředitelů na školách s celoročním, t. j. 
aspoň desetiměsíčním vyučováním, 13 týden
ními hodinami v předmětech naukových;

b) u ředitelů na školách se šestiměsíční do
bou vyučovací 24 týdenními hodinami v před
mětech naukových;

c) u profesorů a učitelů na školách s celo
ročním vyučováním 21 týdenními hodinami 
v předmětech naukových;

d) u profesorů a učitelů na školách se šesti
měsíčním vyučováním 35 týdenními hodinami 
v předmětech naukových.

(2) Nemá-li ředitel, pokud se týče profesor 
nebo učitel vyučovacích hodin jen naukových, 
přepočtou se veškeré jeho hodiny úměrně na 
hodiny naukové, při čemž se 5 hodin v před- 
metcch jiných nebo 8 hodin ve zručnostech 
Počítá za 4'2 hodiny v předmětech naukových.

(3) U ředitelů, profesorů a učitelů, vyuču
jících zároveň na školách s vyučováním celo
ročním i šestiměsíčním, přepočtou se jejich 
vyučovací hodiny na škole se šestiměsíčním 
vyučováním v příslušném poměru na vyučo
vací hodiny vyučování celoročního.

(4) Ministr zemědělství ustanoví v dohodě 
s ministrem financí, které vyučovací před
měty jest pokládat! za naukové a které za 
jiné a co jest pokládat! za zručnosti.

§ 2.
í1) Do nejvyšší výměry učební povinnosti 

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

každé další dvě celoroční třídy převyšující 
počet celoročních dvou tříd, půl týdenní ho
diny naukové za každé dvě třídy se šesti
měsíční dobou vyučovací bez zřetele na třídy 
škol spravovaných zvláštním správcem;

b) dvě až čtyři týdenní hodiny naukové na 
školách kromě škol hospodyňských a až dvě 
týdenní hodiny naukové na školách hospo
dyňských za administrativní vedení praktic
kých objektů;

2. ředitelům, profesorům a učitelům
a) úkol učitele třídního jednou týdenní ho

dinou naukovou v třídách, které mají více než 
20 řádných žáků;

b) oprava písemných prací z vyučovacího 
jazyka jednou týdenní hodinou naukovou, 
oprava písemných prací z jazyků jiných jed
nou týdenní půlhodinou naukovou za každou 
třídu;

c) oprava grafických prací z konstruktiv
ního a projekčního rýsování na vyšších ško-
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láeh lesnických a grafických prací ze sadov- 
nického kreslení na vyšších školách ovoc- 
nicko-vinařsko-zahradnických jednou týdenní 
hodinou naukovou za každou třídu, ve které 
je více než 30 řádných žáků, a jednou týdenní 
půlhodinou naukovou za každou třídu, ve 
které je více než 15 řádných žáků;

d) správa rozsáhlých sbírek učebných po
můcek a knihoven na školách celoročních 
kromě škol hospodyňských jednou týdenní 
hodinou naukovou, na školách se šestiměsíční 
dobou vyučovací a na školách hospodyňských 
jednou týdenní půlhodinou naukovou; ministr 
zemědělství ustanoví v dohodě s ministrem 
financí, které sbírky, pokud se týče knihovny, 
jest pokládati za rozsáhlé;

e) u profesorů a učitelů práce se správou 
a provozem praktických objektů školních 
(statků, polesí, zahrad, pokusných polí, ško
lek, vinic a pod.) až šesti týdenními hodinami 
naukovými na školách kromě škol hospodyň
ských a až dvěma týdenními hodinami na
ukovými na školách hospodyňských;

f) každá hodina vyučování v sobotu po 14. 
hodině a v ostatní všední dny po 18. hodině 
jednou a půl hodinou vyučování toho kterého 
druhu.

(2) Ministr zemědělství po dohodě s mini
strem financí stanoví v mezích daných před
chozím odstavcem, jakou výměrou se hodnotí 
úkony uvedené v odstavci 1, č. 1, písni, b) a 
č. 2, písm. e.

C1) Co jest v tomto nařízení ustanoveno 
o ředitelích, platí i o profesorech a učitelích, 
pověřených zatímní správou ústavu.

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

§4.

§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. 

září 1929 a provede je ministr zemědělství.

Udržal

Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.
Dostálek v. r.

v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.

12.

Vyhláška předsedy vlády 
ze dne 23. ledna 1930

o sčítání závodů zemědělských spolu se sou
pisem ploch kultur, ploch osevu a hospodář
ského zvířectva, jakož i o sčítání závodů 
živnostenských v československé republice 

ke dni 27. května 1930.

§ 3.

j1) Na školách s celoročním vyučováním 
náleží ředitelům, profesorům a učitelům od
měna za každou týdenní hodinu převyšující 
nej vyšší výměru učební povinnosti, trval-li 
příslušný úkon nepřetržitě aspoň jeden mě
síc (hodinu přespočetnou) po případném pře
počtení veškerých hodin na hodiny naukové 
podle § 1, odst. 2, až do jedné pětiny této nej- 
vyšší výměry v částce ročních 480 Kč, nad 
tuto míru ročních 600 Kč.

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

(3) Jde-li o vyučovací hodiny na školách 
se šestiměsíční dobou vyučovací, jest při určo
vání nároku na odměnu za hodiny přespo- 
četné předem převésti hodiny ty na vyučo
vací hodiny vyučování celoročního. Pro určení 
počtu hodin přespočetných a výše odměny 
jest pak užiti předchozích ustanovení týkají
cích se škol s celoročním vyučováním.

Podle §u 10 zákona ze dne 28. ledna 1919, č. 
49 Sb. z. a n., o organisaci statistické služby, 
vyhlašuji:

(!) Podle usnesení spojených výborů stati
stické rady státní, a to výboru pro statistiku 
zemědělskou, výboru pro statistiku průmyslu 
a obchodu a výboru pro přípravu sčítání ze
mědělských a živnostenských závodů, ve spo
lečné schůzi dne 19. prosince 1929, jež jsou 
podle §u 6, odst. 2., vládního nařízení ze dne 
28. listopadu 1919, č. 634 Sb. z. a n., zmoc
něny, aby se usnášely s konečnou platností, 
bude ke dni 27. května 1930, jakožto ke dnu 
rozhodnému, provedeno:

1. sčítání závodů zemědělských spojené se 
sčítáním ploch kultur, ploch osevu a ho
spodářského zvířectva;

2. sčítání závodů živnostenských.
(2) Provedením tohoto usnesení byl podle 

§u 11 vl. nař. č. 634/1919 Sb. z. a n. pověřen 
státní úřad statistický v Praze, který obstará 

, toto sčítání prostřednicvím okresních a obec-


