
Zápis z jednání sněmu Spolku JHP škola 

Datum konání: 19. června 2017 

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

Přítomno: 13 členů Spolku JHP škola dle prezenční listiny 

Program:  
1. Zahájení, poděkování 
2. Volby, doplnění členů výboru 
3. Zpráva o činnosti Spolku JHP škola za rok 2016 
4. Zpráva o hospodaření Spolku JHP škola za rok 2016 
5. Informace o stavu školy a potřebách pro rok 2017 
6. Plán činnosti o. s. JHP škola na rok 2017 
7. Různé 

 
Průběh jednání 

1. Sněm Spolku JHP škola zahájil předseda Marek Špinka, poděkoval aktivním členům spolku za činnost ve 
prospěch spolku. 

2. Členy výboru v současnosti jsou Marek Špinka – předseda, Monika Šatavová – místopředsedkyně, 
Ivan Fencl – místopředseda. Podle stanov má mít výbor 4 místopředsedy. Proto proběhly doplňovací 
volby. Za místopředsedy byli nově zvoleni Marie Klimešová a Martin Skalický. Oba místopředsedové 
byli zvoleni všemi hlasy přítomných členů 

3. Ivan Fencl přednesl zprávu o činnosti Spolku JHP škola a rozvoji JHP školy v roce 2016. Zpráva byla 
schválena hlasy všech přítomných. 

4. Monika Šatavová přednesla zprávu o hospodaření. Zpráva byla schválena hlasy všech přítomných. 

5. Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření budou publikovány na webu JHP školy (www.jhpskola.cz). 

6. Marek Špinka shrnul situaci ve škole v době, kdy školu v únoru t.r. navštívili Michael Pondělíček a 
Vlaďka Šilhánková. Dovezli dva notebooky, podpůrnou počítačovou techniku a základní léky. Ve škole 
47 studentů, především v třídě počítače/angličtina. V provozu školy problém s bateriemi, nelze 
používat vlastní proud v noci, nová vyvrtaná studna. V obecné rovině škola funguje, prosperuje, jen je 
potřeba ji dále podporovat. 

7. Marek Špinka dále shrnul celkovou situaci školy. Vzhledem k poptávce stoupá počet studentů 
počítače/angličtina a klesá počet studentů krejčovství. Silnými stránkami školy jsou podpora 
absolventů k získání a udržení zaměstnání, což se daří v plné míře. V loňském roce také poprvé za celý 
rok neodpadl z výuky jediný student, což svědčí o kvalitě vyučování i sociální podpoře studentů v jejich 
nové situaci, neboť nyní pocházejí i ze vzdálenějších provincií Kambodži. Škola dokáže poskytnout 
cílenou podporu i jednotlivým studentům ve zvlášť obtížném postavení, například v případě rozpadlých 
rodin.  

8. Oproti předešlým letům je letos situace s financemi lepší. Díky dárcům se podařilo poslat do Kambodži 
již třetí letošní platbu ve výši 2000 USD. Diskuse o tom, zda při dostatku peněz poslat na provoz školy 
letos více než plánovaných 4 x 2000 USD. Vhodnější bude peníze neposílat na provoz, ale spíše 
poskytnout na konkrétní akci. Konkrétně se diskutovalo o možnosti podpořit dobrovolníky, kteří by 
v JHP škole dokázali vést krátkodobý projekt, např. uhrazením cesty. 

9. Další diskuse byla o výhledu na příští léta. Záměr Saritha převést školu do formy jakési veřejně 
prospěšné společnosti se nerealizoval. Patrně nejsou kapacity. Skutečností je fakt, že hlavním 
hybatelem je Sarith spolu z Rogerem Garmsem z americké nadace CSP a nezdá se, že by byli k dispozici 
nějací jejich nástupci. 

10. Ve středu 28. června se bude konat bazárek na podporu JHP školy ve škole Don Bosco. Pozvánka je na 
webu JHP školy. Bude snaha najít dobrovolníky z ČR pro krátkodobou práci se studenty. Výhledově se 
uvažuje o benefičním koncertu. 
 

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


 

Zapisovatel:   Ivan Fencl  

Kontrolovala:  Monika Šatavová 

Předseda: Marek Špinka 


