
a) Spôsob zriadenia Základnej školy s materskou školou Borský Svätý Jur, jej 

právomoci a kompetencie, organizačná štruktúra 

Škola bola zriadená Zriaďovacou listinou vydanou Okresným úradom v Senici, 

Vajanského 17, 905 01 Senica dňa 13.12.2001 v zmysle dodatkov vydaných Obcou 

Borský Svätý Jur ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 

1.1.2002 a zaradená do siete škôl a školských zariadení Rozhodnutím MŠ SR číslo CD-

2004-4304/8335-2:09/ZŠ. 

Právomoci a kompetencie ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur 

ZŠ s MŠ Borský Sv. Jur je rozpočtovou organizáciou a jej súčasťou sú: 

základná škola, 

materská škola, školský klub detí, 

zariadenie školského stravovania. 

ZŠ s MŠ a jej súčasti riadi riaditeľ školy – štatutárny orgán, ktorého na návrh 

Rady školy vymenováva a odvoláva zriaďovateľ školy. 

Škola poskytuje základné vzdelanie – zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle 

vedeckého poznania a v súlade so zásadami humanizmu, vlastenectva, tolerancie, 

demokracie, rovnakého zaobchádzania. Vyučovacím jazykom školy je slovenský jazyk 

a škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. 

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí na úrovni 

predprimárneho vzdelávania, dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť 

zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s vekovými a individuálnymi 

osobitosťami detí. 

Školský klub detí poskytuje deťom, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku 

v základnej škole, záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia 

zameranú na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie záujmov v čase mimo 

vyučovania, resp. v čase školských prázdnin. 

Zariadenie školského stravovania zabezpečuje stravovanie detí a žiakov 

materskej školy a základnej školy, detí zúčastňujúcich sa na výchovno-vzdelávacích, 

športových, ozdravných a iných aktivitách a akciách alebo dospelých zamestnancov 

plniacich povinnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom. V zmysle 

všeobecných pracovno-právnych predpisov sa môžu v zariadení stravovať aj iné 

skupiny osôb. 

Škola realizuje princíp jedného vedúceho v nadväznosti na zásady spolupráce 

s orgánmi samosprávy a ďalšími odbornými orgánmi v súlade s platnou legislatívou 

a dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy. 

 

Organizačná štruktúra ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur 

úsek riaditeľa školy, 

úsek primárneho vzdelávania (1. stupeň), 

úsek nižšieho sekundárneho vzdelávania (2. stupeň ZŠ), 

úsek predprimárneho vzdelávania (materská škola), 

úsek školského stravovania, 

hospodársko-správny úsek. 



Podrobnejšia pôsobnosť a kompetencie ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur, jej orgánov a úsekov 

je rozpracovaný v organizačnom poriadku školy. 

 


