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Občanské sdružení JHP škola bylo založeno v lednu 2011 

s cílem shromažďovat prostředky na stavbu, vybavení a 

provoz učňovské školy, která leží ve vesnici Puok nedaleko 

města Siem Reap v Kambodži. Škola byla do konce roku 

2011 postavena a koncem ledna 2012 byla zahájena výuka, 

začalo se s lekcemi práce na počítači a výuky angličtiny, 

později přibyla krejčovská třída.  

Naším úkolem pro rok 2014 opět bylo shromáždit 

prostředky na podporu provozu školy. Potřeby školy pro 

rok 2014 byly vyčísleny na 22 000 USD. S partnery z amerického sdružení Cambodian School Project (CSP) 

bylo domluveno, že oni i my přispějeme každý částkou 11 000 USD. Tento záměr byl projednán na sněmu o.s. 

JHP škola dne 21. března 2014. Závazek byl 

schválen a v průběhu roku se jej podařilo naplnit. 

Vedle příspěvků od našich pravidelných i 

občasných dárců byl výrazným příjmem výnos 

z benefičního koncertu. Koncert se konal koncem 

října v Domě U Kamenného zvonu. Program byl velmi 

pestrý, atmosféra příjemná, gotický sál úžasný, 

akustika výborná. Zahráli kapela Ryba, Karolína 

Kamberská, Sestry Havelkovy a Vladimír Merta 

s Ondřejem Fenclem. Přišlo přes 80 diváků a na 

podporu JHP školy bylo na vstupném vybráno 

44 700 Kč. 

Škola si vede velmi dobře. Začátkem roku 2014 dokončil výuku druhý ročník. Za první dva roky absolvovalo 

úspěšně 71 ze 75 studentů a všichni nalezli slušně placené zaměstnání s dobrým výhledem na další růst. Řada 

absolventek krejčovské třídy si pořídila na mikroúvěr od JHP školy šicí stroj a vydělávají si na živobytí 

samostatnou prací. Tři absolventi si otevřeli vlastní živnost na zpracování a tisk dokumentů. Další pracují jako 

recepční, číšníci, kuchaři, pekaři, opraváři počítačů, při instalaci bezpečnostních zařízení, v tiskárnách jako 

designéři. Osm absolventek krejčovské třídy je zaměstnáno v moderní továrně sociálně i ekologicky 

odpovědně se chovající firmy Pactics. Velmi povzbudivé je, že někteří absolventi předávají své vzdělání dál: 

tři absolventi jsou zaměstnáni tchajwanskou neziskovkou CTEC jako učitelé v základních školách, které 

postavila naše partnerská organizace Cambodian 

School Project. Další dvě absolventky jsou skutečným 

vzorem pro další ročníky studentů. Bun Neth se 

podařilo získat zaměstnání v programu ekologických 

projektů německé NGO Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit. Hoeum Sokneang 

pracovala šest měsíců jako druhá učitelka počítačů 

přímo na JHP a dnes je zaměstnána v programu Social 

Service Delivery Mechanism u International Labour 

Organization, což je tripartitní organizace Spojených 
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Národů pečující celosvětově o důstojnou práci žen a mužů. Dva z absolventů si otevřeli svou malou školu 

počítačových dovedností, kde po práci vyučují hodně místních studentů, jedna absolventka nastoupila na 

zdravotní školu. 

V roce 2014 nastoupili noví studenti do počítačové třídy s výuko angličtiny a studentky do krejčovské třídy. 

Poté, co pan učitel počítačů Sokna absolvoval kurz oprav počítačů, začal s výukou menšího počtu studentů 

v novém oboru Počítačový design a oprava počítačů. Toto studium je především „nástavbové“, tedy 

nastupují do něj úspěšní studenti počítačové třídy.  

V rámci stavebního rozvoje školy byla v roce 2014 postavena další menší budova, která slouží jako ubytovna 

pro studentky a učitele. Tím se uvolnila pro učební 

účely místnost v hlavní budově, kterou studentky 

dosud jako ubytovnu používaly. Výborně funguje 

zahrada školy, s pěstováním pomáhají studenti, 

zahrada nyní poskytuje veškerou zeleninu 

potřebnou pro školní kuchyni, ovoce (papáje, 

manga), jsou pěstovány houby a chována drůbež. 

Významným zdrojem bílkovin jsou ryby chované 

v rybníce, založeném v roce 2013 na pozemku 

zakoupeném s druhou budovou. 

Významná podpora pro JHP školu přišla od České rozvojové agentury díky občanskému sdružení Civitas per 

Populi z Hradce Králové, konkrétně díky aktivitě Michaela Pondělíčka a Vladimíry Šilhánkové. Získané 

prostředky byly použity na stavbu ubytovny pro dívky. Fotovoltaické panely a soustava akumulátorů, které 

byly pořízeny z iniciativy tohoto občanského sdružení v předchozích letech, velmi dobře plní svoji funkci, šetří 

provozní náklady a snižují závislost školy na místní nestabilní síti. 

Další informace o rozvoji školy v roce 2014 jsou k dispozici na webu www.jhpskola.cz v aktualitách a ve 

zprávách o stavu školy. 
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