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Spolek JHP škola má za cíl shromažďovat prostředky na stavbu, vybavení a provoz učňovské školy, která leží 

ve vesnici Puok nedaleko města Siem Reap v Kambodži. Škola byla postavena koncem roku 2011 a poté byla 

zahájena výuka. Začalo se s výukou práce na počítači a angličtiny, později přibyla krejčovská třída. Od té doby 

prošlo školou zhruba 300 studentů. 

Naším úkolem pro rok 2019 opět bylo shromáždit prostředky na 

podporu provozu školy. Náš příspěvek v plánované výši 8 000 USD 

pokrývá přes 30 % nákladů, větší část dotuje partnerské americké 

sdružení Cambodian School Project (CSP), které zároveň podporuje 

dalších pět základních škol.  

Naše aktivita sice oproti předchozím rokům trochu oslabila, ale 

v průběhu roku se závazek podařilo naplnit a náš celkový příspěvek 

činil 8 000 USD.  

Jako každý rok, i letos uspořádala Dana Špinková se svými kolegyněmi, učitelkami z bohnické školy Don 

Bosco, veselý bazárek na zahradě školy. Akce se vydařila, byla moc příjemná. Dana Špinková a její kolegyně 

vše výborně připravily. Za mírné ceny se prodala řada pěkných kousků. Na podporu školy se vybralo 

10 600 Kč. 

Oproti předchozím letům došlo v roce 2019 k poklesu počtu 

studentů na 32. Bylo to způsobeno tím, že v posledních letech 

klesá zájem studentů o krejčovství, takže v roce 2019 se 

poprvé krejčovská třída neotevřela. Pokles zájmu souvisí se 

zvyšující se životní úrovní a dostupností tovární produkce 

krejčovských výrobků. V roce 2019 se tedy vyučovala pouze 

angličtina a počítačové dovednosti. Výuku zajišťují učitelé 

Sokna a Sophat a jeden nový asistent. 

 

 

V únoru 2019 navštívili JHP školu Michael Pondělíček a 

Vladimíra Šilhánková. Jako již několikrát v uplynulých letech 

přivezli flash disky, repasovaný notebook, tablet a další 

drobnou elektroniku od příznivců našeho spolku. Přivezli 

též 500 USD – dar z vánočního večírku ZUŠ Kladno a dalších 

soukromých darů. Za tyto prostředky byla nakoupena 3 PC, 

periferie, obrazovky a hard disky.  

 

Ačkoliv se nepodařilo naplnit obvyklou kapacitu 40 studentů na ročník, stále platí, že podpora školy má 

smysl, je potřebná a umožňuje řadě mladých lidí hladší nástup do zaměstnání. V příštím roce budeme provoz 

a rozvoj školy nadále sledovat a shromažďovat další prostředky na její podporu. 
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