
Zápis z jednání sněmu JHP škola o.s. 

Datum konání: 26. dubna 2016 

Místo konání: Církevní ZŠ logopedická Don Bosco, Praha 8, Dolákova 555 

Přítomno: 11 členů sdružení JHP škola, 2 hostů 

Program:  
1. Informace o stavu školy a potřebách pro rok 2016 
2. Zpráva o činnosti o. s. JHP škola za rok 2015 
3. Zpráva o hospodaření o. s. JHP škola za rok 2015 
4. Plán činnosti o. s. JHP škola na rok 2016 
5. Různé 

 
Průběh jednání 

1. Marek Špinka shrnul vývoj ve škole za poslední rok, informoval o novinkách (nová učitelka šití – 
výborná; bývalé studentky asistentkami učitele, nový program pro výuku angličtiny). Prezentoval 
několik příkladů toho, jak škola významným způsobem pomohla studentům. 

2. Provozní náklady v roce 2015 činily 27 000 USD. My uhradíme 8000 USD (cca 30% nákladů). 
3. Michal Pondělíček referoval o technickém zázemí. Přestaly fungovat baterie, takže v noci škola odebírá 

energii z veřejné sítě – drahé, ve dne z fotopanelů. Nedostatek vody, dlouhodobý pokles spodní vody, 
sarith sehnal za pakatel vrtnou soupravu, nová hluboká studna – vody nyní dostatek, poskytována 
zdarma i okolním vesničanům. 

4. Vize 2015 – 2016. Podán vícelétý grant. MZV o projektu ví a oceňuje setrvalý rozvoj školy. Sarith 
uvažuje o kurzu zdravotnictví (zdrav. sestry). Celkově v zemi ubývá vody (Čína staví přehrady), 
zamýšlen kurz malozemědělství, naučit se hospodařit s vodou a know-how přenést do svých vesnic. 

5. Martin Skalický sdělil zkušenosti z návštěvy rodin Provazníků a Skalických ve škole, prezentoval úvahy o 
dalším rozvoji činností školy, které padaly během návštěvy (komunikace s cestovkou, myšlenka 
přivážení turistů). 

6. Byla představena zpráva o činnosti sdružení. Sněm ji vzal na vědomí. 
7. Monika Šatavová přečetla zprávu o hospodaření. Zpráva byla jednohlasně schválena. Zpráva o činnosti 

a zpráva o hospodaření budou publikovány na webu JHP škola (www.jhpskola.cz). 
8. Monika Šatavová informovala o přeregistraci z občanského sdružení na spolek. Komunikace se soudem 

byla složitější, než se čekalo. Pozvánka na sněm a zápis by měl být nově formálnější než dříve. 
9. V pátek 17. června se bude konat bazárek na podporu JHP školy ve škole Don Bosco. 

 

 

Zapisovatel:   Ivan Fencl v.r.  

 

http://www.jhpskola.cz/vyrocni_zpravy.html

