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Občanské sdružení JHP škola bylo založeno dne 28. 

ledna 2011 s cílem shromáždit prostředky na 

stavbu, vybavení či provoz učňovské školy, která 

leží ve vesnici Puok nedaleko města Siem Reap 

v Kambodži. Škola byla v hrubé podobě dostavěna 

do konce roku 2011. Koncem ledna 2012 byla 

zahájena výuka, začalo se s lekcemi práce na 

počítači, později přibyla krejčovská třída.  

Naším úkolem pro rok 2013 bylo především 

shromáždit prostředky na podporu provozu školy. 

Potřeby školy pro rok 2013 byly vyčísleny na 20 000 USD. S partnery z amerického sdružení Cambodian 

School Project (CSP) bylo domluveno, že oni i my přispějeme každý částkou 10 000 USD. Tento záměr byl 

projednán na sněmu o.s. JHP škola dne 18. dubna 2013. Závazek se v průběhu roku podařilo naplnit, navíc 

jsme přispěli dalšími 2 500 USD na akumulátorovnu (viz závěr zprávy). Vedle příspěvků od našich 

pravidelných i občasných dárců byl výrazným příjmem podíl na výtěžku výstavy Děti patří do školy, která se 

konala v roce 2012. Koncem roku se prodalo ještě několik výtvarných děl (obrazů, fotografií atd.), která 

zůstala z dražby výtvarných děl poskytnutých profesionály i amatéry z řad přátel JHP školy. 

Z členů sdružení JHP škola navštívili školu v únoru Dana a 

Marek Špinkovi, Michal Pondělíček a v březnu Michaela 

Holoubková. Zaznamenali velký pokrok v průběhu uplynulého 

roku. Krejčovská třída pokračuje druhým rokem, v počítačové 

třídě jsou noví žáci. K výuce přistupují aktivně a s velkou chutí. 

V odpoledních hodinách pečují o školní zahradu, která se stává 

důležitým zdrojem potravy pro studenty. Pěstují zde vodní 

saláty, papáje, fazolky, lilky, dýně. Zahrada byla vybudována za 

významné podpory Američanky Ann Gartner. Celý pozemek je 

ohrazen solidním plotem – ochrana před domácími zvířaty ze 

sousedství. Byl vybudován rybník, ve kterém se již začaly chovat ryby, v novém kurníku kuřata.  

Velmi dobře proběhla podpora absolventů počítačové 

výuky při zavádění do praxe. Byli po určitou dobu 

ubytováni v domě v Siem Reapu, který pro ně JHP 

pronajímá. Za podpory pana Sophata získávají 

zkušenosti se životem ve městě, nebo dosud žili pouze 

na venkově. Díky tomuto se studenti dobře zapracovali 

v hotelech, restauracích a podobně, dodatečné kurzy 

angličtiny jim dále pomohly v získání stálého 

zaměstnání. Koncem roku bylo 9 absolventek z prvního 

běhu krejčovské třídy zaměstnáno v nové továrně 

v Siem Reapu. Čtyři absolventky si založily vlastní 
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krejčovské dílny ve svých vesnicích, škola jim prodala 

částečně na půjčku použité šicí stroje. Dalších pět 

absolventek našlo zaměstnání v krejčovských dílnách. 

Škola má tři učitele. Pan Sophat je ředitelem a učitelem 

angličtiny, pan Sokna si rozšířil počítačové vzdělání a je 

velmi platným učitelem počítačů a třetí učitel vyučuje 

krejčovství. Škola je vybavena staršími, ale kvalitními 

japonskými šicími stroji a počítače jsou též na úrovni 

dostatečné pro výuku. Vyučovací třídy ve školní budově 

jsou velmi praktické, lze je dobře pro případ potřeby 

vyučování v menší skupině rozpůlit na dvě části. Kuchyně je 

jednoduchá, funkční, jídelna je příjemná k jídlu i posezení. 

Starší dům na rozšířeném pozemku slouží k ubytování 

chlapců, kteří tím uvolnili místo v hlavní budově pro 

vyučování. Dívky, které ve škole přespávají, jsou nadále 

ubytovány v hlavní budově. 

Významná podpora pro JHP školu přišla od České rozvojové 

agentury díky občanskému sdružení Civitas per Populi z Hradce 

Králové. V rámci jeho projektu byly na střeše školy nainstalovány 

solární panely napojené na akumulátory, byl proveden rozvod 

elektřiny do budovy, čímž bude škola méně závislá na místní 

vrtkavé elektrické 

síti. Dále došlo 

v rámci projektu 

k dokončení stavby chovného rybníka, k úpravě zahrad a 

k renovaci staršího domu v zadní části pozemku školy. 

Český sponzor daroval škole dataprojektor, který se dobře 

uplatňuje při výuce. V červenci ho využil Roger Garms (z CSP), 

který dva týdny ve škole vyučoval o vývoji světa a současné 

situaci na planetě.  


