
Zápis z jednání sněmu Spolku JHP škola 

Datum konání: 15. ledna 2020 

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

Přítomno:  17 členů Spolku JHP škola dle prezenční listiny 

Program:  
1. Zahájení 
2. Informace o stavu školy a výhledech fungování do budoucna, diskuse o další podpoře  
3. Zpráva o činnosti Spolku JHP škola za léta 2017 až 2019 
4. Zpráva o hospodaření Spolku JHP škola za léta 2017 až 2019 
5. Plán činnosti spolku na rok 2020 

 
Průběh jednání 

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

2. Marek prezentoval situaci ve škole za období 2017 až 2019 (od posledního sněmu spolku). Zhruba 
v rozsahu, který byl popsán ve zprávách o stavu školy dostupných na webu JHP školy. 

3. Michael Pondělíček, který před rokem Kambodžu navštívil, popsal měnící se situaci v Kambodži. Velký 
vliv Číny, v okolí Phon-Penu je daleko více peněz, agrární reforma poskytuje řadě chudých lidí možnosti 
začít podnikání, mladí lidé jsou obecně přitahováni možností vydělávat peníze a je těžší je motivovat 
k dalšímu vzdělávání. Posun je vidět, místo motorek přibývá aut, místo kol přibývá mopedů. 

Při návštěvě školy byly velmi vítány elektronické součástky, které Bohouš přivezl. Problém je, že 
v tamějším prostředí součástky poměrně rychle odejdou. Hospodářské zázemí školy funguje. Studna 
funguje, plasty se vyvážejí, chová se drůbež a ryby. Tyto základní funkce zatím fungují. Učitelé vyučují 
v rámci místních standardů dobře, mají u žáků respekt. Zatím prakticky všichni žáci svůj rok školy 
úspěšně dokončili. Důležitým aspektem školy je i naučení se žít v komunitě, spolupodílet se na chodu 
školy, přípravě jídla, fungovat v základním řádu atd. 

Otázka je, jaký bude další vývoj školy. Sarith stárne, zatím zvládá, ale náhrada není obzoru. Roger vloni 
ve škole nebyl ze zdravotních důvodů, letos se tam chystá. Takže uvidíme, jaké budou zprávy. 

Vždy v lednu se nabírají noví studenti, staří studenti se „expedují“ do zaměstnání. Lze tedy čekat, že se 
dozvíme, jak byl nábor úspěšný. 

4. Současný záměr tedy je sledovat, jak proběhne nábor, jak vše ve škole funguje (informace budou 
především od Rogera), a následně na jaře informovat příznivce školy a shromáždit prostředky na 
podporu provozu v prvním pololetí 2020. S tímto záměrem jsou všichni zúčastnění srozuměni.  

5. Monika Šatavová přednesla zprávy o hospodaření za roky 2017 až 2019. Zprávy byly schváleny hlasy 
všech přítomných. Budou publikovány na webu JHP školy. 

6. Ivan Fencl představil zprávy o činnosti Spolku JHP škola a rozvoji JHP školy za roky 2017 až 2019. 
Zprávy byly schváleny hlasy všech přítomných. Jsou zveřejněny na webu JHP školy (www.jhpskola.cz). 

7. Diskuse o akci na podporu JHP školy zhruba v polovině října. Předběžná idea je odpolední a podvečerní 
akce ve všední den v karlínských kasárnách s vařením jídla, koncertem a promítáním filmu o Kambodži. 
Jorga přislíbila koordinaci, s podporou dalších dobrovolníků. 

 

Zapisovatel:   Ivan Fencl  

Kontrolovala:  Monika Šatavová 

Předseda: Marek Špinka 

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

