
ZPRÁVA O JHP ŠKOLE V PUOKU – PROSINEC 2016 

 

Vážení přátelé, 

 

po delší době, a proto s omluvou, se ozýváme se zprávami z technické JHP školy 

v Puoku. 

 

Pět let práce JHP školy – velká oslava! 

Ač se nám to může zdát neuvěřitelné, JHP 

škola v Puoku už pátým rokem podporuje vzdělání 

mladých lidí v Kambodži. V létě se proto ve škole 

konala velká oslava, na kterou se sešlo bezmála 150 

absolventů a současných studentů školy, včetně 

téměř poloviny z absolventů úplně prvního ročníku 

z roku 2011! Všichni dostali výroční trička - 

všimnětě si prosím vzorně česky 

vysázeného nápisu ŠKOLA.  Jak to má 

na oslavě být, pilo se, jedlo i tancovalo a 

mnoho starých přátel mělo zas 

příležitost si popovídat. Roger Garms, 

který už léta spolu se Sarithem vede náš 

partnerský spolek Cambodian School 

Project, se oslavy účastnil. Všiml si, že 

řada z absolventů byla z upomínkového 

trička stejně nadšená, jako když kdysi 

dostávali první školní uniformu v jedné ze základních škol, které Cambodian School Project 

(CSP) v okolí obnovil a provozuje. Kolem JHP školy se tedy vytváří přirozená komunita, 

která podle svých možností podporuje současné studenty a další rozvoj školy. JHP škola také 

například šitím uniforem podpořila novou základní školu pod křídly CSP ve vesnici Sambour.  

 

Výsledky školy 

Škola si po celou dobu své práce vede 

velmi dobře. Ročně do školy nastupuje asi 40 

studentů, z toho v průměru asi 36 studentů 

školu dokončí. Na obrázku Roger předává 

během slavnosti diplom jednomu 

z nejúspěšnějších studentů, v pozadí se směje 

Sarith a v popředí ředitel školy Sophat 

připravuje další diplom. Zatím všichni 



dosavadní absolventi našli dobrou práci, také díky návazné podpoře, kterou škola 

absolventům poskytuje. Roger se Sarithem neví o žádné podobné škole v Kambodži, která by 

měla 100% úspěch při zaměstnávání absolventů. Oba obory se osvědčily, poměr studentů se 

díky zpětné vazbě od zaměstnavatelů a zájmu studentů postupně změnil na zhruba 30 studentů 

počítačů-angličtiny a 10 studentů krejčovství.  

 

Tento rok ve škole 

I letos studuje ve škole necelých 40 mladých lidí, z toho 7 obor krejčovství. Škola 

vždy se studenty pracuje, až mají dostatečné znalosti a dovednosti, které odpovídají výborné 

pověsti školy a jsou klíčem k úspěchu v zaměstnání. Výuka krejčovství někdy trvá i o něco 

déle než rok. Studenti počítačů a angličtiny pokročili letos tak rychle ve studiu, že mohli 

absolvovat už v polovině listopadu. Většina z nich našla zaměstnání ihned a získají tak 

cennou praxi ještě než začne hlavní turistická a obchodní sezóna. 

Začátkem letošního roku nastoupila nová učitelka krejčovství, se kterou jsou všichni 

velmi spokojeni. Pro ředitele Sophata, který je zároveň hlavním vyučujícím angličtiny, 

zajistila Cambodian School Project školení ve vyučovacích metodách. Roger soudí, že Sophat 

velmi vyspěl jak v pedagogických, tak v manažerských schopnostech. Na slavnosti v létě byl 

studentům představen nový dobrovolný učitel angličtiny, který bude pomáhat absolventům 

dál rozvíjet jejich jazykové schopnosti v prvním období jejich samostatného zaměstnání. 

 

Škola už vybírá studenty do dalšího ročníku a vše nasvědčuje tomu, že v lednu 2016 

nastoupí do školy 40 dalších mladých Kambodžanů, kteří se chtějí postavit na vlastní nohy a  

pomoci tak sobě, svým rodinám a komunitám i celé zemi. JHP škola má webové stránky 

vytvářené studenty (https://jhpskola.wordpress.com/), ze kterých je vzat obrázek letošních 

studentů.  

Kromě zvyšování kvality vyučování a další 

podpory studentů škola pečuje také o své zázemí. 

Nově je opravena ubytovna pro chlapce. Na zahradě 

byla vystavěna konstrukce „stíníku“ (podle vzoru 

skleník), který je zde vidět za vstupní bránou školy a 

který také chrání například papáje před zničením 

přívalovými dešti, jak se stalo v minulém roce.  

Důležitým krokem bylo vyvrtání nové studny, která 

umožnila škole nerušený provoz i za vážného sucha, 

které v letošním roce Kambodžu postihlo. Vrt 

https://jhpskola.wordpress.com/
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zaplatila francouzsko-švýcarská neziskovka. Na vodu 

narazili ve 42 metrech a studna bude sloužit také 

sousedům ve vesnici, jejichž studny začaly již také 

vysychat. Systém hospodaření s vodou studna - 

rybník - čerpadlo - vodní tanky se tak stává 

stabilizujícím prvek mikroekologického hospodaření 

v okolí školy. 

 

Naše kontakty a věcná pomoc škole 

Na přelomu roku 2015 a 2016 školu 

navštívily rodiny Provazníkových a Skalických a 

přivezli kromě povzbudivých zpráv také fotografie 

ze školy, z jejichž prodeje získaly prostředky na 

splnění jednoho velkého přání studentek 

krejčovské třídy – aby si mohly nakoupit kvalitní 

látky, ze kterých si pro radost ušijí něco pro sebe.  

V únoru 2016 znovu jako každým rokem podpořili školu pracovní návštěvou Michael 

Pondělíček a Vladimíra Šilhánková. Michael vede aktivity obecně prospěšné společnosti 

Civitas per Populi (http://www.civitas-group.cz/), která výrazně podpořila školu získáním 

grantů České rozvojové agentury. Bohužel změna v režimu ČRA nedovoluje nyní v této 

formě pomoci pokračovat. 

Obě české návštěvy přivezly do školy věcnou pomoc ve formě drobné elektroniky a 

jednoduchého zdravotnického materiálu (obvazy, léky na běžné zdravotní obtíže a drobná 

ošetření), vše od jednotlivých dárců. Michael do školy znovu pojede v lednu 2017. 

 

Financování školy 

Provoz školy se neobejde bez pomoci zvenčí. Od kambodžského státu nedostává škola 

žádné finance. Studentům poskytuje vedle výuky také stravu a některým ubytování. Jak jsme 

již popsali, škola soustavně podporuje čerstvé absolventy včetně startovního ubytování 

v Siem Reapu a pokračovacích kurzů angličtiny. Další výdaje jsou nutné na zvyšování 

kvalifikace učitelů, nákupy výukového softwaru, učebnic, obnovu počítačového a 

krejčovského vybavení, energie atd. 

Tím se dostáváme k prosbě o Vaši podporu v této chvíli. Český spolek JHP škola 

v minulých letech pokrýval zhruba polovinu provozních nákladů školy příspěvkem okolo 

10 000 – 12 000 USD ročně. V loňském roce 

jsme poskytli podporu ve výši 8 000 USD a 

stejnou podporu jsme slíbili i pro rok letošní. 

Zatím jsme škole poslali 4 000 USD, díky 

Vaším darům v průběhu roku a také díky 

úspěšnému letnímu dobročinnému bazárku (na 

http://www.civitas-group.cz/


obrázku) v červnu 2016 v zahradě školy Don Bosco v Bohnicích. Díky pravidelným dárcům a 

řadě dárců z posledních týdnů právě posíláme dalších 2 000 USD. Na účtu zbyde okolo 23 

tisíc korun. Na poslední splátku 2 000 USD, tedy asi 52 tisíc korun, nám tedy schází 30 tisíc 

korun. Zároveň bychom rádi nashromáždili peníze k zaplacení podpory na první čtvrtletí 2017 

brzy po Novém roce. 

 

 

Přejeme krásný zbytek adventu a radostné Vánoce Vám i Vašim blízkým. 

 

Za spolek JHP škola  

Marek Špinka a Ivan Fencl 

 

PS. Jeden povzbudivý obrázek ze stránek https://jhpskola.wordpress.com/jhpclass/  

 

POMOCI MŮŽETE PRÁVĚ NYNÍ 

Potřebujeme v nejbližších dnech vybrat nejméně 30 tisíc korun, a 

pokud možno i nejméně stejnou částku do začátku roku 2017. Můžete-

li nyní darovat větší či menší částku, neváhejte a pošlete nyní na účet  

243 732 580 / 0300  

a to pomocí formuláře  

http://www.jhpskola.cz/financni-prispevky.html#formular-darce  

Děkujeme 
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