SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI, INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI
GJO usiluje o maximální informovanost zákonných zástupců žáků. Informace o dění na
škole a organizaci výuky jsou nejsnáze dohledatelné na webových stránkách školy, dotazy
k běžnému provozu školy je rovněž možné směřovat do sekretariátu školy, a to telefonicky či
prostřednictvím e-mailu (telefon 327 512 956 nebo 327 586 111, e-mail info@gymkh.eu).
V případě specifických dotazů lze využít i přímá telefonická spojení na ředitele a jednotlivé
vyučující. Informace o prospěchu a chování žáků získávají zákonní zástupci žáků přímo od
učitelů během třídních schůzek, které se konají pravidelně na konci prvního a třetího čtvrtletí,
či při individuálních konzultacích s vyučujícími, jež je možné domluvit kdykoliv během roku.
Od září 2007 jsou tyto informace přístupné přes internet v systému Bakalář. Zákonní zástupci
žáků tak mají příležitost průběžně sledovat prospěch svých dětí v jednotlivých předmětech a
jejich docházku do školy. V případě potřeby mohou okamžitě reagovat na eventuální výkyvy
dětí, a to jak ve školních výkonech, tak v docházce do školy.
Škola taktéž spolupracuje s celou řadou institucí a organizací. Mezi nejvíce oslovované
partnery GJO patří:
1. Školská rada Gymnázia Jiřího Ortena, jež vznikla usnesením Rady Středočeského kraje
č. 18-09/2005/RK ze dne 27/4/2005 a jejímž úkolem je umožnit zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším
osobám podílet se na správě školy.
2. Nadační fond Gymnázia Jiřího Ortena, registrovaný Okresním úřadem v Kutné Hoře pod
čj: RVV 2/93 – N/R. Jeho zřizovatelem je GJO se sídlem Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora.
Účelem nadačního fondu je:
1) shromážděnými finančními prostředky přispívat k nadstandardnímu vybavení budovy
gymnázia,
2) podporovat rozvoj kulturní činnosti, tělesné výchovy a sportu na gymnáziu,
3) hradit nezbytné výdaje při pobytu zahraničních návštěv a dalších hostů na škole,
4) poskytovat finanční příspěvky studentům ze sociálně slabších vrstev, a přitom s dobrými
studijními výsledky, na studijní pobyty v zahraničí, lyžařské a turistické kurzy
5) podporovat zdroje poznání studentů v rámci běžné výuky nedostupných,
6) odměňovat studenty za dobrou reprezentaci školy, úspěchy v soutěžích, hradit studentům
cestovné na tyto soutěže.
3. Občanské sdružení Společnost přátel přírody v Liberci – spolupráce v oblasti
projektového vyučování
4. Mateřská školka Pohádka – spolupráce v rámci tzv. community service

5. České muzeum stříbra Kutná Hora – spolupráce při projektech
6. Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka – spolupráce v charitativní oblasti
7. Pedagogicko-psychologická poradna v Kutné Hoře a v Kolíně – spolupráce při péči o děti
se specifickými vzdělávacími potřebami
8. Městský úřad Kutná Hora (sociální odbor, odbor životního prostředí aj.)
9. SAM – klub Křesťanského společenství v Kutné Hoře, jehož zaměstnanci zajišťují GJO
přednáškovou činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zprostředkovávají
cenné kontakty s dalšími křesťanskými organizacemi zaměřenými rovněž na prevenci a
nápravu sociálně patologických jevů
10. Policejní informační středisko Kutná Hora poskytuje konzultace v oblasti prevence
sociálně patologických jevů
V případě potřeby využívá škola následující partnery:
1) PIS Kutná Hora,
2) linku důvěry,
3) krajský metodik prevence,
4) okresního protidrogového koordinátora,
5) PPP Kutná Hora,
6) PPP Kolín,
7) K-centrum Kolín,
8) Středisko výchovné péče Kolín,
9) Úřad práce Kutná Hora,
10) OSPOD Kutná Hora.
Gymnázium poskytuje své prostory za úhradu i bezplatně k provozování zájmové činnosti.
Tělocvičny i posilovna se pravidelně pronajímají řadě sportovních organizací i jednotlivcům.
Horolezecká stěna bývá bezplatně poskytována organizacím pracujícím s problematickou
mládeží. Škola pořádá veřejně přístupné besedy a umožňuje přístup veřejnosti do své zimní
zahrady. Další možnosti zpřístupnění budovy GJO širší veřejnosti se hledají.

