
Plány na podporu JHP technické školy ve vesnici Puok ve 

školním roce 2011/2012 
18. října 2011 

Předpokládané dění ve škole 

(dle zářijových emailových informací od Rogera Garmse a Saritha Ou z Cambodian School Project - CSP) 

říjen 2011 přijímání studentů 

listopad 2011 úplné dokončení školy včetně vybavení a sítí 

(Přesný termín závisí na skončení dešťů. Letos je extrémně vlhké období dešťů, milióny 

hektarů jsou pod vodou. Školní vyučování normálně začíná v září, ale letos bylo ve většině 

škol odloženo, protože se do nich žáci nedostali. Ve školách CSP vyučování také začalo se 

zpožděním. V prvním říjnovém týdnu deště polevily a dokončovací práce se rozeběhly 

znovu v plném tempu.) 

listopad 2011 uvedení školy do provozu, začne třída s vyučování práce na počítači, později třída šití 

do dubna 2012 zvýšení terénu okolo školy, úprava povrchu na zahradu 

Předpokládané kontakty se školou 

polovina listopadu 2011 návštěva Michala Pondělíčka (Bohouše) ve škole  

začátek ledna 2012  pobyt amerických vysokoškolských studentů ve škole 

začátek února 2012 návštěva Dany a Marka Špinkových ve škole, zároveň návštěva Rogera 

Garmse, tajemníka Cambodian School Project a dokumentaristky 

Markéty Nešlehové s týmem – viz níže  

(pozn. Návštěvy jsou hrazeny ze soukromých zdrojů, JHP na ně nijak nepřispívá) 

 

Komentář: 

Tyto návštěvy přinesou informace z první ruky, jak se vyučování v prvních měsících rozbíhá, a jaké formy 

podpory budou v dalších měsících nejpotřebnější a nejúčinnější. A také bohatší obrazovou dokumentaci, 

na což se asi mnozí těšíme.  Dále jsou příležitostí dopravit na místo užitečné vybavení: američtí studenti 

povezou v batozích 10 notebooků darovaných americkou advokátní kanceláří, Marek a Dana 

dataprojektor. Dana také připravuje prezentaci Česka a češtiny pro studenty.  

Plán provozu školy na první rok 

Asi 32 studentů, v rovnováze dívky a chlapci. Z toho část bude 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. Většina těchto studentů bude do školy denně dojíždět, někteří v ní možná i přes 

týden přespávat. Pro další část studentů bude škola sloužit především jako internát – budou přespávat 

přes týden ve škole, a z ní dojíždět do státní střední školy v Puoku, do které by kvůli velké vzdálenosti od 



domova jinak nemohli vůbec chodit. K tomu budou mít i částečné vyučování i 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 kambodžský způsob výběru, vesnice tak sdílejí odpovědnost za výběr a úspěch studentů. Při 

rovnosti ostatních předpokladů bude dáno přednost dívkám a chlapcům z chudých rodin. Výběr 

studentů začne v říjnu.  

Cílem pro denně docházející je otevřít jim po základním vzdělání možnost vlastní obživy, což je klíčové 

pro další perspektivu života dětí z početných venkovských rodin, které nechtějí či z materiálních důvodů 

nemůžou (hned) pokračovat ve studiu na střední škole. Délka studia v ideálním případě jeden rok, ale 

upraví se podle zkušenosti, jak rychle budou ve výuce a zručnostech pokračovat. Správce/ředitel školy a 

učitel angličtiny v jedné osobě je vybrán, pracoval dosud pro jinou neziskovku za stejný plat. Jeho 

angličtina je velmi dobrá, působí jako učitel učitelů.  

Cílem pro internátní studenty je především umožnit jim docházku do státní střední školy v Puoku, ale 

zároveň budou mít asi půldenní vyučování v JHP škole. 

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. 

Jedním z návazných plánů je možnost poskytnutí miniúvěrů nejlepším absolventům k nastartování 

vlastní živnosti. Za několik set dolarů by bylo možné například pořídit vlastní šicí stroj a postavit 

přístřešek na provozování malého krejčovství. CSP je připraven do takových miniúvěrů ze začátku 

investovat, splátkami by se pak vytvářely zdroje pro další miniúvěry. 

Provozní náklady na první rok 

Rozpočet: 

Mzda učitele angličtiny a zároveň správce a ředitele školy     225 USD / měsíc 

Mzda učitele na počítači         300 USD / měsíc 

Mzda učitele šití na stroji         150 USD / měsíc 

 

Celkem mzdy za rok        8 100 USD /rok 

Snídaně pro 32 dětí a večeře pro 16 dětí      3 600 USD / rok 

Pomůcky         1 020 USD / rok 

Elektřina + internet        1 280 USD / rok 

Celkem provozní náklady za první rok     14 000 USD 

 

Komentář:  

Cílem je časem dotáhnout školu k finanční soběstačnosti, založené na darech a prodeji jídla, případně 

výrobků pro turisty. Aby mohli být do školy zváni turisti, musí nejdříve škola šlapat, proto potřebuje na 



první rok plné vnější financování. To by mělo být v dalších letech nižší a blížit se k nule. Zjišťovali jsme, 

zda a za jakých podmínek by mohla škola získat také podporu ze státních kambodžských zdrojů. V tomto 

bodě se omlouváme za nepřesnou informaci z jara tohoto roku, že učitelé budou od začátku placeni 

státem. Tak tomu není a bohužel asi nebude ani v budoucnu, neboť Kambodža nemá pro tento typ školy 

program. Podporu od státu dostávají pouze základní školy (včetně čtyř škol, které postavila CSP). Jsou 

většinou postaveny ve spolupráci s obcemi a starostové tlačí na státní úředníky. I tak je však podpora 

státu minimální vzhledem k omezeným státním zdrojům a všudypřítomné korupci. 

Návrh pro další podporu školy z naší strany 

Základním cílem sdružení JHP škola bylo podpořit výstavbu školy a toho jsme dosáhli. Kambodžský 

podvečer (http://www.jhpskola.cz/novinky.html) ukázal, že zájem o myšlenku pomáhat mladým lidem 

v Kambodži ke vzdělání mezi lidmi ovlivněnými Jankou a Honzou Pfeifferovými a oddílem Kruh nadále 

trvá. Víme, že přinejmenším někteří dosavadní příznivci chtějí školu dále podporovat, a proto jsme se 

rozhodli v činnosti o.s. JHP škola pokračovat. Budeme usilovat o pokrytí přinejmenším poloviny 

provozních nákladů na první rok vyučování, a pokud to bude možné, uhradit i větší část, případně celé 

provozní náklady „naší“ školy po dobu 12 měsíců počínaje říjnem 2011. Na kontě nyní máme 35 000 Kč. 

Na polovinu nákladů (7 000 USD) bychom potřebovali  asi 120 000 Kč, tedy vybrat „pouhou“ čtvrtinu 

dosud vybrané částky (426 000 Kč, http://www.jhpskola.cz/seznam-castek.html) , což je bezpochyby 

realistický cíl. Na uhrazení veškerých provozních nákladů školy bychom potřebovali asi 240 000 Kč, tedy 

vybrat asi polovinu z toho, co jsme na darech získali dosud. Přepočteno bychom při úhradě poloviny 

provozních nákladů měli poskytovat 10 tis Kč měsíčně, při plné úhradě asi 20 tis Kč měsíčně.  

Jak darovat 

Každý dar - v jakékoli výši -, který přispěje k těmto cílům, je vítán. Číslo konta sdružení JHP škola a další 

informace k darů najdete na (http://www.jhpskola.cz/financni-prispevky.html).   

Základní formou finanční podpory je jednorázový dar na první rok provozu. Jak stále 

zdůrazňujeme, každé i menší dary jsou cenné a pomůžou. Pokud uvažujete o vyšším příspěvku, jako 

určitou cílovou částku je možné zvážit podporu měsíce provozu školy. Je určena těm, kteří by chtěli 

štědře jednorázově přispět větší částkou, jak jsme toho byli svědky u řady příznivců od dubna do září 

tohoto roku. Znamená to, že dárce (osoba, pár, družina, generace atd.) přispěje částkou od 10 000 Kč do 

20 000 Kč, která, jak je uvedeno výše, zabezpečí od poloviny do plného krytí měsíce vyučování. 

Další možností je pravidelný měsíční příspěvek, například v řádu stokorun, zatím na dobu 12 

měsíců. Tato podoba podpory může některým dárcům vyhovovat víc než poslat jednorázovou větší 

částku a lze ji například uskutečnit formou zadání stálého příkazu Vaší bance na dobu 12 měsíců. Pro 

podporu školy bude mít tato forma výhodu, že pokud se najde větší počet takových pravidelných 

přispěvatelů, budeme mít jistotu určitého pravidelného příjmu, kterým můžeme provozní náklady 

postupně krýt. 

 

Rozhodnete-li se provoz školy podpořit, prosíme, učiňte tak včas (viz . Kdo by chtěl přispět jednorázovou 

částkou, uvažte, zda ji můžete poslat už do konce října. Důvodem k tomuto časování je skutečnost, že 
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chceme první část podpory poslat v listopadu, jakmile vyučování skutečně začne, aby mohla být ihned 

použita. Zamýšlíme posílat podporu jednou za 3-4 měsíce, abychom na jedné straně ušetřili zbytečné 

výdaje na poplatcích a na druhé straně mohli zjistit a podat zprávu, jak byly peníze využity, než pošleme 

další. 

 

Věříme, že díky Vašemu zájmu a přízni cíl zabezpečit polovinu nákladů dosáhneme a snad se i přiblížíme 

náročnému cíli pokrýt celý první rok vyučování. S našimi kambodžsko-americkými partnery, sdružením 

Cambodian School Project, jsme dohodnuti, že uhradí případný zbytek nákladů. 

Další plány: aukce výtvarných děl, fotografický a filmový dokument, 

Roverský mikulášský seminář 

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, z nichž každý přiveze v batohu americkou firmou 

darovaný laptop a také vysokoškolskou učitelku, která bude po dva týdny vyučovat angličtinu a chce 

pomoci kambodžským učitelům angličtiny s novou metodou výuky. Náměty v tomto směru jsou velmi 

vítány. 

Přesnější představy se možná vyklubou po osobních návštěvách školy – viz výše. 

 

Za nějaký čas, zřejmě začátkem jara příštího roku, bychom rádi uspořádali dobročinnou aukci výtvarných 

děl na pomoc JHP škole. Iniciátorem této myšlenky je Svatopluk Klimeš (http://www.svatopluk-

klimes.cz/). Kružanské výtvarníky a fotografy si dovolujeme požádat, aby se zamysleli nad možností 

přispět vlastními díly k aukci na podporu JHP školy. Bližší informace vám včas dodáme, avšak již nyní se 

můžete ozvat Majce Klimešové (m_klimesova@volny.cz; 605 774 772), máte-li nápady a chuť pomoci. 

 

Otevírá se dále možnost spolupráce s režisérkou Markétou Nešlehovou (viz např. 

http://dokina.tiscali.cz/clanek/zeny-v-poli-12916, 

http://www.youtube.com/watch?v=ArJIKYTCQ3o&NR=1), která již nějakou dobu připravuje dva 

související projekty, oba zaměřené na pomoc kambodžským dětem ve vzdělání: charitativní prodejní 

výstavu dokumentárních fotografií a časosběrný filmový dokument. Předchozí sdružení, se kterým se na 

akcích domluvila (http://www.youtube.com/user/AndelskaM), však není příliš aktivní, a proto se po 

nalezení našich stránek a návštěvě Kambodžského podvečera rozhodla spojit s námi. Tuto spolupráci vítá 

i CSP, podpoří ji transportem, kontakty a tlumočnictvím na místě.  

Pokud by se tyto plány uskutečnily, přinesly by důležitý další rozměr, a to přímé obrazové svědectví o 

obtížích, které musejí mladí Kambodžané na cestách ke vzdělání překonávat, a o tom, v čem a jak pomoc 

zvnějšku, podobná té naší, může či nemůže pomoci. Zároveň by mohly ukázat, kde má naše iniciativa své 

kořeny, tedy v oddíle Kruh, skautingu, osobním příkladu Janky a Honzy Pfeifferových.  Podobu této 

spolupráce průběžně s Markétou Nešlehovou a CSP projednáváme, jsme dohodnuti o fotografování a 

natáčení na začátku února v Kambodži.  

 

Jednáme také o účasti v programu Roverského mikulášského semináře (FONS) v sobotu  3. 12. 2011, kde 

bychom chtěli informovat o společenství Kruh se skautskou tradicí založeného Honzou a Jankou v roce 
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1966 a o Škole JHP v Kambodži. K této, event. jiným obdobným prezentacím, prosíme o poskytnutí 

fotografií z historie i současnosti oddílu. V této věci, prosíme, kontaktujte Pavla (hajek.pavel@chello.cz). 

Komunikace a práce ve sdružení 

Naše www stránky www.jhpskola.cz budou nadále průběžně aktualizovány. Vždy jednou za několik 

měsíců rozešleme také širokému okruhu příznivců souhrnnou zprávu podobnou této. Pokud byste se 

chtěli zapojit do činnosti sdružení JHP škola aktivněji, či si naopak už nepřejete žádné zprávy od JHP školy 

dostávat, požádáme Vás, abyste poslali email na adresu jhpskola@seznam.cz a v něm označili jednu 

z možností: 

A. Chci se aktivně podílet na činnosti sdružení. 

B. Chci být informován(a) o všech důležitých připravovaných rozhodnutích sdružení tak, abych k nim 

mohl(a) vyjádřit svůj názor a podněty a podílet se tak na nich.  

C. Chci být nadále informován(a) o činnosti sdružení jen jednou za pár měsíců. 

D. Nechci již dostávat žádné emailové zprávy od občanského sdružení JHP škola. 

 

Vítáme jakékoli připomínky, náměty, podněty, otázky. 

Velmi si vážíme vašeho zájmu a každé podpory projektu JHP školy. Vřelé díky! 

 

 

Za občanské sdružení JHP škola 

Ivan Fencl, Marie Klimešová, Jan Pfeiffer, Monika Šatavová, Marek Špinka 
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