Shrnutí stavu a nejbližších výhledů JHP technické školy
ve vesnici Pouk – 14. září 2011
Uskutečňovaný rozsah stavby:
Fakta: Škola o 4 místnostech (2 učebny, 2 noclehárny), každá o půdorysu 8 x 5 m. Dále kuchyně, záchody, úprava
pozemku včetně půdy na zahradu a stromy. Konstrukce: betonové základy a podpory střechy, zděné stěny, dřevěný
krov, střecha s pálených tašek. Včetně přívodu a rozvodu elektřiny a internetu, nábytku.
Komentář: jedná se o střední variantu mezi původně zmiňovanými plány, tedy budovu menší než je zobrazena na
ideové kresbě budovy s půdorysem do L, a zároveň budovu definitivnější než minimální plán postavit budovu
s půdorysem 4 tříd, ale pouze s jednou obezděnou třídou a třemi třídami v podobě přístřešku, tedy s podlahou a
střechou.

Postup stavby:
Fakta:
duben 2011
květen 2011
srpen 2011
listopad 2011

zakoupen pozemek na stavbu školy ve vesnici Pouk
začátek stavby školy
postaveny základy, konstrukce a cihlové stěny školy
předpokládané úplné dokončení školy včetně vybavení a sítí, uvedení školy do provozu

Komentář: Poslední foto se zprávou o pokroku stavby máme z poloviny srpna, víme, že stavba dál pokračuje
takovým tempem, jaké dovolí deště, jež jsou letos v okolí Siem Reapu zvlášť silné, jezero Tonlee Sap je naprosto
plné, zaplavuje i střed města Siem Reap a rozlévá vodu do okolí. Podle fotografií z poloviny srpna stála na pozemku
voda. Roger se Sarithem psali, že tento bude vyřešen navážkou, na ní přijde půda ke zřízení bio zahrady. Na otázku,
jak moc je voda na pozemku problém, Roger ujistil, že začátek vyučování nenaruší. Teď do konce letošního období
dešťů (do začátku října) se navážet nemůže, na to musí být sucho. Důležité je terén zvýšit do začátku příštího
období dešťů, tedy do dubna. Významnou hodnotou je, že škola leží u asfaltové silnice, takže je dostupná i v době
dešťů, kdy mnohé silnice, v Kambodži z velké části nezpevněné, přestanou být sjízdné. Přesný termín dokončení
budovy záleží na tom, kdy poleví deště, se zahájením výuky se počítá v listopadu. Čerstvá zpráva z 13. září říká, že
konstrukce střechy je hotova a tašky by se mohly začít pokládat příští týden.

Náklady na stavbu a základní vybavení školy:
Fakta:
pozemek
studna
hrubá stavba
sítě (elektřina, internet), vybavení kuchyně
zvýšení pozemku násypem, úprava ornicí a stromy
nábytek

7 000 USD
260 USD
19 500 USD (očekávané)
800 USD (očekávané)
1 200 USD (očekávané)
3 000 USD

Celkem

31 760 USD

Komentář: Rozpočet na stavbu ve dvou chvílích narostl. Zcela původně Sarith Ou (který je předsedou Cambodian
School Project a řídil stavby všech čtyř dosud postavených škol) odhadoval 13 000 USD na samotnou stavbu. Tento

odhad se zakládal na několik let starých zkušenostech z poslední stavby, po konkrétním vyjednávání na místě
upřesnil rozpočet na 19 500 USD. Stavba byla zahájena v květnu a začátkem srpna byla ve stavu známém
z fotografií, v té době proinvestováno 11 000 USD. Rozpočet asi před měsícem narostl dále o 2000 USD (1 200 USD
navážka a úprava pozemku, 800 sítě a vybavení kuchyně). Nábytek zahrnuje lavice (tj. školní psací stoly) a židle
z masivního dřeva střední kvality pro 32 žáků + 4 učitele, 2 katedry a postele pro 16 studentů, kteří budou ve škole
přes týden nocovat. V rozpočtu nejsou ještě uvedeny šicí stroje a počítače nutné pro vyučování – zatím se upřesňují
možnosti, zodpovědnost za tyto položky má a bude je financovat Cambodian School Project (CSP). Na šicí stroje je
v jednání sponzoring Sarithovými obchodními partnery. Nabídka na dodání starších počítačů od advokátky
z Madisonu nevyšla, současný plán je koupit asi 10 „netbooků“, každý v ceně do 300 USD.
Zaslechli jsme zprostředkovaně od některých příznivců komentář, že 11 000 USD (tedy asi 190 tisíc Kč)
prostavěných na začátku srpna je hodně na to, kolik bylo v té době dle fotografií opravdu postaveno. Je třeba
otevřeně říci, že adekvátnost nákladů nemáme možnost přesněji posoudit neb na místo dojet nemůžeme a
neznáme místní ceny stavebních prací a materiálů. Jedinou, ale troufáme si říci podle názoru většiny aktivních
hybatelů sdružení zároveň silnou zárukou, jsou nám od začátku projektu naši partneři, kteří stavbu uskutečňují
(http://www.jhpskola.cz/partneri-v-kambodzi.html), tedy americko-kambodžská neziskovka Cambodian School
Project a zejména její předseda Sarith Ou, který stavbu školy osobně zařizuje a řídí. Od nich máme znovu čerstvě
potvrzeno, že finanční zdroje již dodané (viz níže) na dokončení a vybavení školy dostačují.

Finanční zdroje:
Fakta:
Sdružení JHP škola celkem
z toho na pozemek – květen 2011
první splátka na stavbu – červen 2011
druhá splátka na stavbu – srpen 2011

23 000 USD
3 500
11 000
8 500

Cambodian School Project celkem
8010 USD
z toho na pozemek – květen 2011
3 500
na studnu – červen 2011
260
na dostavbu a vybavení školy - srpen 2011 4 250
(1000 – CSP požádal IBM o grant na pokrytí nákladů na školní psací stoly – pravděpodobnost úspěchu je prý vysoká)
Finanční zdroje celkem

31 010 USD

Komentář: Našemu sdružení se podařilo díky štědrosti četných dárců shromáždit do 13. září 2011 přes 410 tisíc
korun, 23 000 USD zaslaných na stavbu školy do Kambodži činí v přepočtu asi 396 tisíc korun, asi 5 tisíc Kč jsme
zaplatili na bankovních poplatcích (především za mezinárodní převody do Kambodži a příjmy darů ze zahraničí),
žádné jiné výdaje sdružení nemělo, na kontě tedy zbývá asi 9 tisíc Kč (viz http://www.jhpskola.cz/seznamcastek.html). Zdroje poskytnuté námi a CSP postačují na dokončení školy, chybějících zhruba 800 USD buď přijde
do rozpočtu z grantu IBM, nebo je uhradí CSP.
Rozhodne-li se naše sdružení pro další podporu školy, pak půjde o příspěvek na první rok provozu hotové školy,
která již bude postavena a bude poskytovat vyučování. Na takovou podporu budeme muset získat další zdroje.

Plán provozu školy na první rok
Plán:
32 studentů, v rovnováze dívky a chlapci. Z toho 16 docházejících denně, ti budou mít plné vyučování ve škole 5
dnů v týdnu. V prvním roce budou vyučovány dva obory (skills training): šití a práce na počítači, plus výuka
angličtiny pro všechny studenty. Pro dalších 16 studentů bude škola sloužit především jako internát – budou
přespávat přes týden ve škole a z ní dojíždět do nedaleké střední školy, do které by kvůli velké vzdálenosti od
domova jinak nemohli vůbec chodit. K tomu budou mít i částečné vyučování v JHP škole. Všem studentům ve škole
poskytována snídaně, internátním také večeře.
Komentář:
Studenti budou vybráni na základě doporučení učitelů, ředitelů škol a starostů vesnic, a po rozhovorech přímo
s nimi a jejich rodiči. Roger píše, že promluvit se všemi o tom, kdo by měl školu navštěvovat, je ten nejlepší
kambožský způsob výběru, vesnice tak sdílejí odpovědnost za výběr a úspěch studentů. Při rovnosti ostatních
předpokladů bude dána přednost dívkám a chlapcům z chudých rodin. Výběr studentů začne koncem září. Cílem je
otevřít jim po základním vzdělání možnost vlastní obživy, což je klíčové pro další perspektivu života dětí
z početných venkovských rodin. Délka studia není zatím určena, upraví se podle zkušenosti, jak rychle budou ve
výuce a zručnostech pokračovat. Správce/ředitel školy a učitel angličtiny v jedné osobě je už vybrán, pracoval
dosud pro jinou neziskovku za stejný plat. Existují i návazné plány, např. možnost poskytnutí miniúvěrů
absolventům k nastartování vlastní živnosti atd.
K zaměření školy je třeba dodat, že sdružení CSP mělo už několik let zřetelnou představu, že tento typ školy by byl
velmi užitečný, ale neviděli možnost, jak ho z vlastních zdrojů uskutečnit. Naše iniciativa vedla ke společnému
rozhodnutí takovou školu realizovat, a naše finanční podpora ji zásadním způsobem umožnila, když pokryje asi 70%
nákladů na stavbu a zřízení školy.

Provozní náklady na první rok
Rozpočet:
Mzda učitele angličtiny a zároveň správce a ředitele školy
Mzda učitele na počítači
Mzda učitele šití na stroji
Celkem mzdy za rok
Snídaně pro 32 dětí a večeře pro 16 dětí
Pomůcky
Elektřina + internet
Celkem provozní náklady za první rok

225 USD / měs
300 USD / měs
150 USD / měs
8 100 USD /rok
3 600 USD / rok
1 020 USD / rok
1 280 USD / rok
14 000 USD

Komentář: Náklady na stravu jsou odhadnuty až neuvěřitelně nízké (10 USD pro celou školu za den), zčásti zřejmě
díky tomu, že kromě nejchudších studentů budou rodiny na stravu studenta přispívat dle individuální dohody a
časem ke stravě přispěje produkce z vlastní zahrady, kterou budou studenti obhospodařovat.
Cílem je časem dotáhnout školu k finanční soběstačnosti, založené na darech a prodeji jídla, případně výrobků pro
turisty. Aby turisti mohli být do školy zváni, musí nejdříve škola šlapat, proto potřebuje na první rok plné
financování, to by mělo být v dalších letech nižší a blížit se k nule.

Rozhodnutí pro další podporu školy z naší strany
Základním cílem sdružení JHP škola bylo podpořit výstavbu školy. Díky příspěvkům mnoha příznivců se zdařilo
vybrat vyšší než cílovou částku a tím jsme stavbu školy umožnili. Cíle (tj. škola v provozu) ještě zcela nebylo
dosaženo, ale máme všechny důvody se domnívat, že škola přijme první studenty tento podzim.
Stojíme před rozhodnutím, zda školu dále podpořit, a to příspěvkem na peníze nutné na první rok provozu. Pokud
toto rozhodnutí přijmeme, musíme se dále rozhodnout, jaká bude cílová částka. Kdybychom například mířili na
pokrytí poloviny provozních nákladů, potřebovali bychom 7 000 USD, tedy asi 120 000 Kč na rok provozu, což je
méně než třetina dosud vybrané částky a zdá se tedy být realistickým cílem. Přepočteno bychom při úhradě
poloviny provozních nákladů měli poskytovat 10 tis Kč měsíčně. Třeba bychom příznivcům mohli nabídnout
možnost menších, ale pravidelných měsíčních příspěvků (např. v řádu stokorun), zatím na dobu 12 měsíců. Druhou
polovinu nákladů předpokládáme, že by pokrylo CSP – pokud bychom byli schopni zajistit i víc než polovinu
provozních nákladů, bylo by to jistě dobře, mohli bychom přemýšlet s CSP o dalším rozvoji školy atd.
V naší podpoře nemusí jít do budoucna „jen“ o peníze – i když ty jsou teď klíčově důležité. Američané například
posílají v lednu do školy bandu studentů a také vysokoškolskou učitelku, která chce pomoci kambodžským učitelům
angličtiny s novou metodou výuky. Náměty v tomto směru jsou velmi vítány.

Kambodžský podvečer – příležitost pro přátelství, diskuzi a rozhodnutí.
Na nadcházející Kambodžský podvečer (v neděli 18. září od 17 hodin v bývalé klubovně Kruhu u Kulaťáku – nyní
http://klubovna.povalec.cz) vás mnohé určitě přiláká příležitost setkat se s dobrými druhy a přáteli. Přijdete-li, snad
vám setkání i trochu přiblíží Kambodžu vůněmi, chutěmi, obrázky i výrobky zručných kambodžských rukou. Budeme
moci probrat vše okolo školy a sdružení a zejména si promluvit o tom, jak dále.
Na Kambodžský podvečer nebudou použity žádné dosud vybrané peníze. Akce bude financována z dobrovolného
vstupného, z výtěžku z prodeje atd. Doufáme i v určitý přebytek, který bude odevzdán do fondů sdružení k další
podpoře školy.

Důležité – buďte otevření a kritičtí
Je zřejmé, že projekt JHP škola byl od začátku tažen notnou dávkou nadšení, důvěry a vzájemné podpory. To je pro
dynamiku takového podniku určitě nutné, ale může být i zavádějící, riskantní až zaslepující. Od začátku byl
přítomen také střízlivější a zdravě skeptický tón (děkuji upřímně všem, kteří nalezli odvahu a odpovědnost s ním
vystoupit), který nám pomohl hledat lepší řešení. Potřeba otevřeného a kritického vyjádření se k tomu, co a jak
děláme, či naopak neděláme, je znovu velmi důležitá v této fázi, kdy se období výstavby a vybavování budovy bude
chýlit ke konci a naše podpora – bude-li, jak věříme, pokračovat – bude muset mít jinou podobu a snad i jiný
obsah.
Vítáme tedy jakékoli připomínky, náměty, podněty, otázky.
Velmi si vážíme vašeho zájmu a každé podpory projektu JHP školy. Vřelé díky!
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