
ZPRÁVA O JHP ŠKOLE V PUOKU – ČERVEN 2020 

Vážení přátelé, 

 po půl roce posílám krátkou zprávu o technické JHP škole v Puoku a 

našem školu podporujícím spolku.  

V polovině ledna tohoto roku se na sněmu spolku JHP v Církevní ZŠ 

logopedické Don Bosco sešlo 17 členů spolku. Seznámili se se stavem školy ke 

konci minulého roku na základě zprávy o situaci ve škole zveřejněné na 

stránkách školy a přednesené prezentace. Sněm také schválil zprávy o 

hospodaření a o činnosti a projednal plány na rok 2020, jak je uvedeno v zápisu 

z jednání. Vzhledem k mírnému poklesu počtu studentů v roce 2019 bylo 

důležité sledovat, kolik studentů nastoupí do školy na začátku roku 2020. 

 

První měsíce 2020 ve škole (a mimo ní) 

Do školy v lednu nastoupilo 35 nových studentů, což je dobré číslo oproti 

roku 2019, kdy původně nastoupilo 27 studentů a teprve dalším náborem se 

ročník doplnil na 33 studentů. Podle zprávy od Saritha (přes Rogera) letošní 

studenti od začátku velmi dobře spolupracovali na výuce.  

Bohužel také Kambodžu zasáhla pandemie Covid-19 a 10. března vláda 

zavřela všechny školy. Studenti odjeli domů a škola se začala po dohodě s rodiči 

ihned připravovat na on-line výuku pod vedením Saritha a Sophata. Plánem bylo 

vyučovat on-line jak angličtinu, tak počítače, a to díky tomu, že všichni studenti 

mají chytré telefony s přístupem k internetu.  

Výuka angličtiny se tímto způsobem úspěšně rozeběhla. Na jakou úroveň 

angličtiny se studenti za těchto podmínek po čtyřech měsících dostali, můžete 

sami posoudit na 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgfKwipNlrTb3oSL4kz1qW_OOizod

D4y . Do současné doby je takto vyučováno 33 studentů a Roger, který částečně 

pomáhá se zadáváním úkolů pro studenty a jejich opravami, chválí jejich snahu 

a nadání.  

Bohužel výuka počítačů na dálku se ukázala jako neuskutečnitelná, 

protože telefony studentů nemají dostatečnou kapacitu na počítačové úlohy. 

Učitel Sokna se proto naplno s asistenty působícími na škole věnoval udržování 

zahrad a také údržbě a renovaci budov, chodníků a venkovních ploch. 

V polovině dubna na khmérský Nový rok měly asistentky odjet za rodinami, ale 

http://www.jhpskola.cz/archiv/soubory/2019/Zprava_o_skole_prosinec_2019.pdf
http://www.jhpskola.cz/archiv/soubory/2020/Prezentace_pro_snem_15_1_2020.pdf
http://www.jhpskola.cz/archiv/soubory/2020/JHP_snem_15.1.2020-zapis.pdf
http://www.jhpskola.cz/archiv/soubory/2020/JHP_snem_15.1.2020-zapis.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgfKwipNlrTb3oSL4kz1qW_OOizodD4y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgfKwipNlrTb3oSL4kz1qW_OOizodD4y


vládou byl nařízen zákaz i vnitřního cestování, musely cestu domů odložit a 

zůstaly ve škole. Sopath i Sarith bydlí blízko školy, takže na údržbu pravidelně 

dohlížejí.  

 

Současná situace, výhledy a plány 

Jak se bude situace dále vyvíjet, není jasné. Oficiálně má Kambodža na 

konci května jen 125 nakažených a žádné úmrtí, ale skutečný počet 

infikovaných a úmrtí je kvůli velmi zanedbanému zdravotnictví naprosto 

nejasný. Není známo, kdy vláda znovu povolí vyučování. Snahou učitelů v JHP 

je studenty zatím naučit co nejvíc na dálku a obnovit vyučování, jakmile to bude 

možné. Cílem zůstává naučit současné studenty tolik, aby mohli získat první 

zaměstnání – což bude nepochybně obtížnější než v minulých letech. Teprve po 

dosažení tohoto cíle budou nabíráni studenti do dalšího běhu výuky.  

Příjmy do rozpočtu Cambodian School Project (CSP - naší partnerské 

americké neziskovky, která JHP školu provozuje) můžou příští rok značně 

poklesnout, především kvůli ekonomické situaci v USA. V nejbližší době se 

bude konat zasedání správní rady CSP, na kterém Roger se Sarithem navrhnou 

plány na dobu po-pandemickou. Roger navrhuje za této situace, pokud to bude 

nutné,  omezit výdaje na jiných školách podporovaných CSP ve prospěch JHP 

školy. To svědčí o významu JHP školy. Roger ve svém emailu pro správní radu 

CSP zdůvodňuje tuto prioritní podporu JHP školy slovy „JHP graduates have 

been a source of great energy and healthy human resources to their villages and 

culture“.   

 

Naše podpora, prosba o dary a dvě akce na podzim 

Děkujeme všem dárcům, ať už přispívají pravidelně nebo nárazově podle 

potřeby a možností. Díky Vaším darům jsme v dubnu poslali 2000 USD na 

podporu vyučování v prvním čtvrtletí roku 2020. Výdaje školy se pochopitelně 

po zastavení prezenčního vyučování poněkud snížily, ale hlavní náklady na 

platy učitelů a asistentů a udržování budov a zahrady zůstávají. Zůstatek na 

kontě spolku JHP škola se nyní pohybuje v řádu jednotek tisíců. Při současné 

kurzu potřebujeme v nejbližší době vybrat nejméně 50 tisíc Kč, abychom mohli 

dostát svému závazku podpořit druhé čtvrtletí výuky. Prosíme tedy o Vaše 

dary v nejbližších týdnech, podle Vašich možností. 



V září a říjnu nás čekají dvě úžasné příležitosti sejít se a JHP školu 

podpořit. Přečtěte si přiložené pozvání – moc se těšíme! 

Přejeme krásné léto, 

za spolek JHP škola 

 

Marek Špinka, Dana Špinková, Ivan Fencl, Monika Šatavová, Michael 

Pondělíček, Marie Klimešová 

  

http://www.jhpskola.cz/archiv/soubory/2020/Bazarek_a_beneficni_koncert_JHP_IX_X_2020.pdf

