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Občanské sdružení JHP škola (v dubnu 2015 

transformováno na Spolek 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 2015 opět bylo shromáždit 

prostředky na podporu provozu školy. Plánované 

provozní náklady školy na rok 2015 byly vyčísleny na 25 200 USD. Větší část uhradí americké sdružení 

Cambodian School Project (CSP), my přispějeme částkou 8 000 USD. Tento závazek byl projednán na sněmu 

Spolku JHP škola dne 21. dubna 2015. Závazek byl schválen a v průběhu roku se jej podařilo naplnit.  

Vedle příspěvků od našich pravidelných i občasných 

dárců byl příjmem výnos z aktivit spolku. Michaela 

Holubová uspořádala před vánoci 2014 internetový 

bazar nových i použitých knih, který pro školu vynesl 

3 100 Kč. V červnu uspořádala Dana Špinková na 

zahradě školy Don Bosco v Bohnicích dobročinný 

bazar. Příznivci JHP školy donesli oblečení, boty, 

bižutérii, pánské kravaty a doplňky, užitečné 

předměty do kuchyně a další použité předměty. 

Z prodejů bylo pro JHP školu získáno 12 000 Kč. 

V únoru 2015 navštívili JHP školu Michael 

Pondělíček a Vladimíra Šilhánková. Přivezli věcné 

dary od příznivců JHP školy – léky, flash disky, 

fotoaparáty, tablet. Zjistili, že ve škole dobře 

funguje rybníček a chov ryb, houbárna, chov 

drůbeže a krásná biozahrada, na které studenti 

pracují. Jsou hotovy improvizovaná úpravna 

vody, spalovna a nové chodníky důležité pro 

období dešťů. Nově je opravena ubytovna hochů, 

vyhnáni termiti, byla postavena nová ubytovna 

dívek (obrázek vpravo) a toalety, byly opraveny 

staré toalety a zlepšena kuchyně včetně systému 

rozvodu vody.  

Koncem roku zavítali do JHP školy manželé Provazníkovi a Skalických se svými rodinami. Přivezli léky a 

zdravotnický materiál, k lékům zajistili popisy pro jejich užívání a vedení školy poskytli odbornou lékařskou 

instruktáž. 
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Škola si nadále vede velmi dobře. Po absolvování se zatím 

všem dosavadním studentům podařilo najít práci. I tento 

rok se ve škole učí 40 studentů v jednoročních kurzech 

krejčovství a počítačovým dovednostem / angličtině, z 

nichž asi polovina ve škole přes týden přespává. Škola 

soustavně zvyšuje kvalitu vyučování a vylepšuje své 

vybavení a technické zázemí. Byla přijata nová učitelka 

krejčovství, a zkušenosti z prvních měsíců dosvědčují, že 

bude ještě lepším kantorem než předešlý učitel. Výuka 

angličtiny byla zlepšena zavedením dalšího 

pedagogického softwaru.  

Díky tomu, byla postavena ubytovna pro dívky, uvolnilo se 

více místa pro vyučování v hlavní budově školy. Je to vidět 

na snímku počítačové učebny, ve která byla letos 

položena dlažba na podlahu, a tím se zlepšilo prostředí jak 

pro studenty, tak pro počítače.  

Dvě zvláště nadané čerstvé absolventky dostaly ve škole 

částečné zaměstnání, učí nové studenty prvním základům 

počítačů a angličtiny a řídí práce na zahradě, při provozu 

jídelny a podobně. Silnou stránkou školy je péče o čerstvé 

absolventy, kterým škola aktivně pomáhá při vyhledání 

praxe a prvního zaměstnání a také umožňuje ubytování ve 

vlastní budově v Siem Reapu v prvním období po dokončení 

školy. Tato podpora je individuálně nastavená na každého 

studenta, některým například škola přispívá na další kurzy 

angličtiny, jiným pomáhá v prvotní orientaci v městském 

životě. Díky dobré pověsti školy a dobrým zkušenostem 

zaměstnavatelů s dosavadními absolventy je po studentech 

JHP velká poptávka. 

Další informace o rozvoji školy v roce 2015 jsou k dispozici na 

webu www.jhpskola.cz v aktualitách a ve zprávách o stavu 

školy. 
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