
GYMNÁZIA JIŘÍHO ORTENA

PŘÍRUČKA PRO PRVÁKA 
A PRIMÁNA



Milý studente GJO, 
vítáme Tě mezi námi!

Základní informace o své nové škole 
si samozřejmě můžeš přečíst na webovkách
 gymnázia (www.gymkh.cz), nicméně každý nováček prochází neznámými situacemi,
a aby ho zbytečně nic nezaskočilo, vznikl krátký orientační leták na podporu primánů
a prváků. Zkrátka a dobře, aby ses „v nových vodách“ naučil plavat pokud možno
snadno a bez problémů.

2

INFO

Na úvod trocha historie, neboť student by
o svém ústavu měl přece jen něco vědět.
Přestože se můžeme v dějinách naší školy
vracet až k jezuitům nebo c. k. hlavní
škole, která sídlila v historické budově
Hrádku, naše gymnázium odvozuje svůj
počátek od vzniku kutnohorské vyšší
reálky v roce 1857. Reálka sídlila nejprve
na Komenského náměstí a od roku 1899 v
Kremnické ulici (v dnešní budově ZŠ 

Žižkov), tedy přímo proti chrámu sv. Barbory. Během 20. století škola několikrát
změnila název i zaměření (např. reálné gymnázium, státní čs. gymnázium, střední
všeobecně vzdělávací škola atd.) a postupem času řešila především problém s
nedostatkem prostor. Proto v letech 1994–1997 vyrostla v Jaselské ulici dnešní,
v pořadí již třetí budova, v níž nyní studuješ. V roce 1999
přijala škola název Gymnázium Jiřího Ortena – na počest 
kutnohorského básníka J. Ortena (1919–1941), který na naší 
škole studoval.

Jak to u nás funguje dnes? Pročítej dál a budeš mít
 hned jasno.
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V systému Bakaláři najdeš kromě klasifikace také např. svůj aktuální rozvrh včetně
změn (suplování), kalendář akcí (budeš mít přehled o dění ve škole), zadání domácích
úkolů a svou absenci. Přihlašovací údaje pro sebe i svého zákonného zástupce
dostaneš od svého třídního učitele. Skrze tuto aplikaci se můžou posílat třídnímu učiteli
i omluvenky absence.Pro snadnější pohyb v systému je výhodná aplikace Bakaláři
OnLine dostupná na Google Play i App Store.
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BAKALÁŘI

ISIC
Na našem gymnáziu je možné si nechat vydat kartu ISIC (za
poplatek 290 Kč), která Ti zajistí prokazatelnost statusu
studenta u nás i ve světě, slevy na nákup nejrůznějšího
sortimentu i vstup do areálu školy. (Pokud si kartu
nepořídíš, vyzvedneš si v kanceláři jídelny čip, který slouží ke
vstupu do budovy a odběru oběda).

KNIHOVNA
Českou i cizojazyčnou literaturu můžeš čerpat ze školní knihovny (najdeš ji v levé části
přízemí budovy). Na dveřích najdeš kontakt na „knihovníka“.

STRAVOVÁNÍ
Jediné, co potřebuješ, aby ses mohl stravovat v naší jídelně, je již zmíněný čip nebo
ISIC (volba je na Tobě), s pomocí jednoho z nich si oběd nejen vyzvedáváš, ale i
objednáváš. V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si zařiď vše potřebné u
vedoucí jídelny paní Soni Zuchové. Vstup do její kanceláře se nachází v pravé části
budovy za workoutovým hřištěm (při pohledu na hlavní vchod).Od letošního školního
roku lze platit obědy i kreditní kartou.
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V systému Moodle jsou Ti k dispozici studijní 
materiály vyučujících pro jednotlivé předměty. 
Objevíš tady i úkoly k samostatné práci, testy a různé další aktivity (např. workshop,
chat, diskusní fórum).
Přihlašovací údaje do počítačové sítě, e-mailu a systému Moodle dostaneš na první
hodině informatiky. V případě jejich zapomenutí je třeba kontaktovat správce
počítačové sítě pana Zdeňka Olivu. Po dobu studia můžeš na svých domácích
počítačích zdarma využívat školní multilicenci Office 365.

MOODLE

CO PO ŠKOLE?KREDITNÍ SYSTÉM
U některých vyučujících se můžeš setkat s kreditním systémem, který je alternativou ke
klasickému známkování. Kredity nahrazují známky v hodinách a jejich počet vyjadřuje
nejen tvou úspěšnost v předmětu, ale i míru náročnosti aktivit stanovených
jednotlivými vyučujícími (rozdílný počet kreditů za velké a malé testy, projekty, aktivitu
v hodině apod.). Získáním daného počtu kreditů dosáhneš známky na vysvědčení.
Kontrolovat si to můžeš v tabulkách pod odkazem https://www.gymkh.cz/pravidla-
hodnoceni-v-predmetech/.

ŠKOLNÍ PARLAMENT
Studenti diskutují o zlepšení
chodu samotného gymnázia 
na školním parlamentu
prostřednictvím zvolených
zástupců z každé třídy. Pokud bys
měl zájem přispět svým dílem „do
mlýna“ a máš dokonce zkušenosti 
z předchozích školních let, neváhej se obrátit na předsedu našeho žákovského
parlamentu Petra France (třída C4B).
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Studentská redakce časopisu OrTo 

DramaŤák (paní učitelky Monika Peková 

Fotografický kroužek (pan učitel Jiří 

Lezecká stěna (pan učitel Marek Mann)
Sportovní kroužky (učitelé tělocviku)
Přírodovědecký kroužek (pan zástupce ředitele Roman Bartoníček)
Klub mladých diváků (pan učitel Lukáš Provaz)
Pěvecký sbor Gaudeamus (pan učitel Zdeněk Licek)
Elektrotechnický kroužek (pan učitel Zdeněk Oliva)
Kroužek Mladého zdravotníka (paní učitelka Hana Wiesnerová)

Mimo střídmého výběru na webovkách tu máme hned několik školních aktivit 
po vyučování. Na koho se můžeš obrátit?

(studenti Vanesa Borovičková a Kristýna 
Myřátská - třída C2A, Petr Franc - třída C4B)

a Štěpánka Králová)

Černohorský)

Nemůžeme se nezmínit o besedách probíhajících během školního roku v učebně
hudební výchovy (tzv. „hudebně“) či v aule školy, i proto abys nějakou nepropásl,
bedlivě sleduj školní Instagram!
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CO PO ŠKOLE?
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Během studia není problém si vytisknout či ofotit skutečně cokoliv, co budeš
potřebovat. Stačí zajít za paní sekretářkou Gabrielou Papouškovou (sekretariát je v
prvním patře vlevo od hlavního schodiště), nechat si zřídit „účet“ na studentskou
tiskárnu a zaplatit stanovenou částku za pořízené kopie. Vybrat si můžeš barevný,
nebo černobílý tisk (liší se samozřejmě cenou).

ODPOČINKOVÉ ZÓNY
O přestávkách můžeš odpočívat a využít nejrůznějších zákoutí, laviček, 
sedacích souprav ve studovně, herně, u nápojového automatu nebo ve školním
bufetu.

ŠATNÍ SKŘÍŇKY
Na začátku studia Ti bude přidělena šatní skříňka. Budeš ji používat až do maturity.
Když si doma zapomeneš klíček, můžeš si vyzvednout náhradní u pana školníka.
Kancelář má v přízemí vedle hlavního vchodu. Za ztrátu klíče se platí!

TISKÁRNA

UČEBNICE
Na nižším gymnáziu je půjčuje škola, na vyšším si je studenti pořizují sami. S
nákupem nemusíš spěchat, informace dostaneš od vyučujících jednotlivých
předmětů, některé doporučené tituly můžeš zakoupit na burze, kterou v určený den    
na začátku září organizují sami studenti a čerství absolventi.
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ZTRACEN ANEB KDYŽ NEVÍŠ, KAM
ZAMÍŘIT NA HODINU ?

KONTAKTY

SLEDUJ NÁS
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Telefonní čísla:
viz  stránky školy:
www.gymkh.cz/kontakty

Gymnázium Jiřího Ortena
Jaselská 932
284 80 Kutná Hora
IČO 61 924 032

Gymnázium Jiřího Ortena
v Kutné Hoře

@gjo_kh

Využij kiosek v každém patře budovy. Zde se Ti ukáže rozvrh hodin, suplování, mapa
školy atd. Pokud rozklikneš zvolený předmět v rozvrhu, vyskočí Ti mapka, na které
uvidíš, v jaké třídě se zrovna vyučuje Tvoje hodina. Učebny jsou číslované podle pater,
v přízemí začínáme učebnou č. 105, první patro učebnou č. 204 a ve druhém patře
jsou učebny začínající číslicí 3.V případě nouze se samozřejmě můžeš obrátit na
učitele či zkušenějšího spolužáka.
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Vytvořily: 
studentky Kristýna Myřátská a Vanesa Borovičková

 za spolupráce pana ředitele RNDr. Vladislava Slavíčka, pana učitele
Ing. Zdeňka Olivy, paní učitelky Mgr. Jany Štrůblové, pana učitele

PhDr.Lukáše Provaze a studenta Jakuba Potměšila
2020


