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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 výukou práce na 

počítači a angličtiny, později přibyla krejčovská třída.  

Naším úkolem pro rok 2016 opět bylo shromáždit 

prostředky na podporu provozu školy. Náš příspěvek 

v plánované výši 8 000 USD pokrývá asi 30% nákladů, 

větší část dotuje partnerské americké sdružení 

Cambodian School Project (CSP), které zároveň 

podporuje další čtyři základní školy. Náš závazek byl 

projednán na sněmu Spolku JHP škola dne 26. dubna 

2016. V průběhu roku se jej podařilo naplnit, celkový 

příspěvek činil 8 500 USD.  

Vedle příspěvků od našich pravidelných i občasných dárců byl příjmem výnos z aktivit spolku. V červnu 2016 

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 11 000 Kč. 

Koncem roku 2015 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. V březnu 2016 uspořádali na dobřichovickém 

zámku vernisáž výstavy fotografií z této cesty. Výstava byla 

prodejní – všechny výnosy z prodeje fotek ve výši 12 680 

Kč byly použity na podporu školy. Část prostředků byla 

určena cíleně na látky, ze kterých si kambodžské studentky 

ušily pěkné fialové košile s logem JHP školy. 

V lednu 2016 navštívili školu Michael Pondělíček a 

Vlaďka Šilhánová a dovezli drobné příslušenství 

k počítačům.  

Všichni studenti z předchozího roku získali 

zaměstnání. V roce 2016 bylo ve škole necelých 40 

studentů, jsou i ze vzdálenějších regionů, více jich 

tedy dojíždělo.  

 

 

http://www.jhpskola.cz/


V létě slavila v JHP škola 5 let existence. Na oslavy 

dorazila polovina absolventů z prvního roku školy a 

mnoho studentů z dalších ročníků. Nejúspěšnější 

studenti dostali od Rogera diplom. Studenti dostali 

pamětní list. Každý absolvent dostal pamětní tričko. 

Triček bylo 150 a vystačila pro všechny.  

Po slavnostní ceremonii a obědu poslouchali všichni 

společně muziku, došlo i na tancování a konverzaci se 

starými přáteli. 

Škola si vede nadále dobře. Opět se v tomto roce 

podařilo nalézt pro všechny absolventy zaměstnání. 

Studentům byl na letní slavnosti představen nový dobrovolník na výuku angličtiny, který bude mít na starost 

absolventy, kteří ve městě začínají s prací. Sophat absolvoval školení ve výukových metodách. Velmi se zlepšil 

ve vyučování i řízení školy. Bydlí nově v blízkosti školy a jeho starší dcera též absolvovala JHP školu. Má 

naději, že získá stipendium na vysokou školu. 

Dobrý duch školy proniká do širokého okolí, studenti JHP školy pomohli jedné ze základních škol 

podporovaných CSP ve vesnici Sambour a ušili pro žáky školní uniformy.  

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 

také chrání papáje před sluncem i 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 loňském 

roce Kambodžu postihlo. Vrt zaplatila francouzsko-švýcarská neziskovka. Na vodu narazili ve 42 metrech a 

studna bude sloužit také sousedům ve vesnici, jejichž studny začaly již též vysychat. 

JHP škola má webové stránky vytvářené studenty (https://jhpskola.wordpress.com/) 

Další informace o rozvoji školy v roce 2016 jsou k dispozici na webu www.jhpskola.cz v aktualitách a ve 

zprávách o stavu školy. 

  

 

 

 

 

Nástěnka ve škole:  Honza a Janka Pfeifferovi, Sarith a Roger 
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