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Spôsob zriadenia Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 Brezno  

 
 Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno s vyučovacím jazykom slovenským 
bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Rozhodnutím MŠ SR č. CD-2004-11533/21212-
1:09/ZM zo dňa 31.8.2004 a zriadená Mestským zastupiteľstvom v Brezne uznesením 
č.142/2004/I/1.2 zo dňa 1.10.2004 ako mestská rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 
s účinnosťou od 1.9.2005. 
 

Právomoci a kompetencie Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 Brezno  
 
Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno je rozpočtovou organizáciou. Súčasťou školy  

sú okrem ZŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno aj Materská škola B. Němcovej 17, 977 01 Brezno, 
Materská škola Hradby 9, 977 01 Brezno, Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou 
Pionierska 2, 977 01 Brezno, Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Pionierska 2, 
977 01 Brezno, Výdajná školská jedáleň  B. Němcovej  č. 17, Brezno  a Výdajná školská jedáleň  
Hradby 9, Brezno. 
 

ZŠ s MŠ a jej súčasti riadi riaditeľ školy - štatutárny orgán,  ktorého vymenúva a odvoláva na 
návrh Rady školy zriaďovateľ školy. 
 
 Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj  
osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie 
a vlastenectva a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje 
žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, 
umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej, ako aj ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na ich 
orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich  ďalšiu výchovu s vzdelávanie. Základná škola umožňuje 
náboženskú výchovu a športovú prípravu, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom 
vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie. V základnej škole môže pôsobiť aj 
asistent učiteľa. Základná škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax, pripravuje žiakov 
v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov  a  v športových triedach so zameraním na 
atletiku a ľadový hokej. 
 
 Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej 
škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia, zameranú na 
ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania 
a v čase školských prázdnin.  
 
 Materské školy zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť, výchovu a vzdelávanie 
zabezpečujú  prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne 
vzdelanie. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na 
ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými 
osobitosťami detí.  



 
 Zariadenie školského stravovania zabezpečuje stravovanie detí  a žiakov, ktorí navštevujú 
materskú školu, základnú školu a školské zariadenia s celodennou starostlivosťou, ako aj deti a žiaci 
zúčastňujúci sa na výchovno-vzdelávacích, športových, ozdravných a iných obdobných  akciách 
a aktivitách, alebo dospelí zamestnanci plniaci povinnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacím 
procesom. Na základe žiadosti mesta sa stravujú aj iné dospelé osoby. V zmysle platných všeobecne 
záväzných právnych  predpisov sa môžu v zariadení školského stravovania stravovať aj iné skupiny 
osôb. 
 
Škola uplatňuje princíp jedného vedúceho v účelnej nadväznosti na zásady spolupráce s orgánmi 
samosprávy a ďalšími odbornými orgánmi v súlade so zákonmi, uplatňuje a dodržiava platné 
všeobecne záväzné právne predpisy. 
     
Podrobnejšia pôsobnosť a kompetencie ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno, jej orgánov a jednotlivých 
úsekov sú rozpracované v organizačnom poriadku školy.   
 

Popis organizačnej štruktúry Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 Brezno  
 
Organizačná štruktúra ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno :  

- úsek riaditeľa školy, 
- úsek primárneho vzdelávania  ( I. stupeň ZŠ), 
- úsek nižšieho sekundárneho vzdelávania pre prírodovedné predmety( II. stupeň ZŠ), 
- úsek nižšieho sekundárneho vzdelávania pre humanitné predmety  ( II. stupeň ZŠ) ,  
- úsek predprimárneho vzdelávania –  materské školy, 
- úsek školský klub detí, 
- úsek školského stravovania,  
- ekonomický úsek, 
- úsek vnútornej prevádzky.  


