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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 2017 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 dalších šest základních škol. Náš 

závazek byl projednán na sněmu Spolku JHP škola 

dne 19. června 2017. V průběhu roku se jej podařilo 

naplnit, celkový příspěvek činil 8 000 USD.  

 

Vedle příspěvků od našich pravidelných i občasných 

dárců byl příjmem výnos z dobročinného bazárku, 

který v červnu 2017 uspořádala Dana Špinková se 

svými kolegyněmi na zahradě školy Don Bosco 

v Bohnicích. Učitelky a příznivci JHP školy donesli 

oblečení, boty, knihy, bižutérii, pánské kravaty a 

doplňky, užitečné pomůcky do kuchyně a další 

použité předměty. Z prodejů bylo pro JHP školu 

získáno 9 700 Kč. 

Kromě báječných oděvních úlovků návštěvníky 

pobavila módní přehlídka a taneční vystoupení Pomáda předvedené žáky školy Don Bosco. 

Na přelomu ledna a února 2017 navštívili Michael 

Pondělíček a Vlaďka Šilhánková opět JHP školu. Dovezli plné 

batohy praktické techniky a pomůcek, které byly získány ze 

sbírky mezi příznivci JHP školy v Praze. Významně se 

zasloužila Míša Holubová, která dodala pěkné notebooky. 

Větším darem pak byla kromě notebooků a mobilů pro 

školu i technika pro studenty – 38 flash disků různé 

kapacity, což velmi posune výuku studentů a tvorbu 

domácích prací a současně je to první větší majetek, který 

studenti budou ve škole mít.  

 

http://www.jhpskola.cz/


Michael a Vlaďka se setkali se Sarithem Ou - místním 

šéfem spolupracující Cambodian School Project, 

Sophatem Pechem – ředitelem JHP školy, p. Soknou – 

technikem PC, učitelem IT a „principálem“ organizace 

Cambodian School Project (správcem budov). 

Zkontrolovali chod školy, zhodnotili 5 let spolupráce, 

rozvoj školy, plány do budoucna. Nových studentů je 

47, z toho jen 11 v šicí třídě, větší zájem (36) je o 

studium angličtiny a práce na PC, se kterými lze získat 

lepší zaměstnání. V obecné rovině škola funguje, 

prosperuje, jen je potřeba ji dále podporovat. 

V únoru 2017, kdy byli tito studenti v JHP škole již šest 

týdnů, uspořádala škola párty, aby se noví studenti lépe 

navzájem poznali. Zúčastnili se i absolventi ročníku 2016, 

z nichž všichni úspěšně dostudovali a získali práci. Na videu 

https://www.youtube.com/watch?v=jEdxzkr186k můžete 

vidět Saritha, jak hodnotí celoroční práci a oceňuje 

spolupráci s českými partnery. Studenti zpívají na videu 

skladbu, kterou složila jedna z nových studentek. Studenti 

též absolvovali první mimoškolní exkurzi, návštěvu velkého 

hotelu v Siem Reapu, kde jim místní manažer popsal 

požadavky na pracovní místa v hotelnictví. Studenti udělali 

dobrý dojem. Při návštěvě měli na sobě košile, které užila krejčovská třída za použití materiálů financovaných 

naším spolkem. 

Pedagogové a studenti pokračují ve zlepšování prostředí 

školy. Na obrázku je Thieng, Sarithův nový asistent, při 

stavbě nové cesty kolem rybníka. Po osazení cesty květinami 

a dalšími rostlinami vznikne příjemný prostor pro osobní 

konverzace studentů. Thieng dohlížel též na další práce. Je 

absolventem JHP školy a má mezi studenty autoritu jako 

starší bratr.  

 

Skupina studentů hovoří o své budoucnosti. Až 

nastoupí do práce, budou muset v rámci zkušební 

doby prokázat své schopnosti, aby mohli získat vyšší 

plat, který jim umožní nezávislý život. Někteří z toho 

mají obavy a je to předmětem opakovaných diskusí. 

Škola studenty ve zkušební době podporuje, přispívá 

na nájemné ve společném bytu, poskytuje rýži a 

zeleninu ze školní zahrady. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jEdxzkr186k

