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Sněm spolku JHP škola
15. ledna 2020

občanské sdružení JHP škola

OMLUVA
za dlouho přestávku mezi sněmy a nízkou úroveň informací
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Zprávy ze školy
(podle emailů od Rogera a pololetních zpráv Cambodian School Project)

leden 2020

za období 2. polovina 2017 - 2019

Situace v Kambodži

• V roce 2017 byla násilně rozpuštěna hlavní opoziční strana Cambodian 
National Rescue Party, z Kambodži se stává čistá diktatura jedné strany 
CPP vedené několika rodinami

• Sarith, který byl v CNRP aktivní, nejprve utekl do Thajska

• Následně zjistil, že on osobně není pronásledován a vrátil se ke svým 
nepolitickým aktivitám v Kambodži

• JHP škola nebyla přímo ovlivněna: nemá velký majetek pro státní 
gangsterství, v okolí na dobré vazby

• Turistický ruch nadále podporován -> absolventi mají dobré uplatnění
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Výuka
• výuka šití skončila v roce 2018

• zcela nahrazena výukou angličtiny a počítačů

• důvod: změna v zájmu studentů v důsledku vnímané poptávky a 
ekonomické perspektivy

• i když objektivně se absolventi krejčovství uplatnili velmi dobře

Výuka

• Výsledky v roku 2017: 40 studentů, všichni dokončili a získali práci

• Výsledky v roku 2018: 41 studentů, všichni dokončili a získali práci

• Výsledky v roku 2019: původně přihlášeno jen 27 studentů, dalším 
úsilím počet zvýšen na 32
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Studenti

• Většinou mezi 18 a 23 lety

• Z početných (3-6 sourozenců) chudých 
venkovských rodin

• Škola je pro ně náročná, ale užitečná

Studenti

• Vazba studentů ke škole vzniká 
už přijetím, které je bráno jako 
významné rozhodnutí celou 
rodinou 

• Už během studia se studenti 
připravují na práci v zaměstnání 
po jeho ukončení

• Škola je dále podporuje například 
ve sdíleném bydlení i 
potravinovou podporou
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Příběh jedné studentky
• Je jí jen 15 let – dosud nejmladší student mezi “mladými dospělými“

• Z rozpadlé rodiny – bezdomovec – v nebezpečí odvlečení do Thajska

• S životem ve škole ze začátku těžce zápasila, 

• pak našla ve škole nové kořeny a dostudovala krejčovství 

Vnitřní rozvoj školy

• V únoru 2017 zvýšení platů učitelů a založení penzijního spoření

• Nové učebnice v roce 2018

• Prádelny s automatickou pračkou pro dívky a chlapce

• Hospodaření s vodou a elektřinou je náročné
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Rozvoj zahrady

• V roce 2017 vybudována 
nová cesta okolo rybníčka, se 
sezením pro možnost být 
mimo společné prostory

• Zahrada také slouží k výuce 
jako cvičebna konverzace

• Úrodnost půda je udržována 
dodáváním dřevěného uhlí, 
kompostu a vápence

• Videa ze sklizně zahrady

Ekologická  a sociální dimenze školy

• Zkušenosti z biozahrady šířeny do dalších 
5 škol pod křídly Cambodian School 
Project, které navštěvuje 1 700 žáků

• Ve škole Poum Steung zřídili po vzoru JHP 
rybníček k chovu ryb

• Dva z absolventů začali pracovat jako 
učitelé ve škole Poum Steung

• Jiná neziskovka v souvislosti s tím 
přistavěla v této škole dvě nové třídy

• Jiný absolvent JHP školy jménem Thieng 
se v roce 2017 vrátil do školy pracovat jako 
Sarithův asistent

• Sophat je často zván na svatby absolventů



31.05.2020

7

Spolek JHP škola

Akce ve prospěch JHP na místě 2017-2019

• Návštěvy Michaela 
Pondělíčka a Vladimíry 
Šilhánkové ve škole vždy v 
únoru

• přímá podpora ve formě 
elektroniky, zdravotnického 
materiálu a instrukcí, finance na 
konkrétní účely

• Iniciativa při hledání dalších 
zdrojů financí

• Neocenitelné informace pro nás 
z první ruky

• VÍCE PŘÍSPĚVĚK PŘÍMO OD 
BOHOUŠE

Akce ve prospěch JHP doma 2017-2019

• 3x Veselý bazárek organizovaný školou Don Bosco v Bohnicích ve 
prospěch JHP školy: červen 2017, 2018, 2019

• přinesl celkem asi 34 tisíc Kč pro JHP

• Vánoční koncert ZUŠ Kladno – přinesl přes 10 tisíc Kč

• Sbírky elektroniky organizované Bohoušem

• Individuální iniciativy: dražba Boenischova medu, barborek z Hostivic
Spolek JHP škola
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Podpora JHP škole 2017-2019

• 3 x 8 000 USD = asi 580 000 Kč / 3 roky
• naše příspěvky jsou na provoz (platy, energie) 2000 USD na čtvrtletí 

• z části včas, zčásti až ke konci pololetí  

Podpora JHP škole v roce 2020

• Plán 2020: 8 000 USD , tedy necelých 200 tis Kč

• Zůstatek účtu: 34 tis Kč, výchozí pozice slabší než v minulých letech

• Potřebujeme získat

 asi 70 tis Kč v 1. pololetí

 asi 100 tis Kč v 2. pololetí

• Taktika vůči dárcům

 Vyzvat k příspěvkům na jaře

 Vyzvat k příspěvkům koncem podzimu
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Plány na podpora JHP školy v 
následujících letech

• Plán 2020-2022: udržet stabilní podporu na provoz školy v dosavadní výši 
nejméně do 10. výročí vzniku školy

• Podpora osobních iniciativ 

občanské sdružení JHP škola

DĚKUJEME VELMI

za dary, příspěvky a podporu


