
ZPRÁVA Z JHP ŠKOLY 

Dnešní dojmy a zkušenosti - 18. února 2013 

Studenti -  absolventi první počítačové třídy 
Všichni jsou nyní na praxi v Siem Reapu. Pracují jako číšníci, na recepcích, jako účetní a také 

v tiskárně, částečně podle vlastní volby, někteří i ve velkých hotelech. Bydlí v domě v Siem Reapu.  

Všichni umí kancelářskou práci, Excel, grafiku, internet. Anglicky číst a psát, základy konverzace, 

kterou si doplní praxí. Jsou vyhlídky, že pokud se všichni na praxi budou činit a neprovedou nic 

nepatřičného, 90% z nich by mohlo dostat zaměstnání, většinou tam, kde jsou na praxi. Osvědčili se, 

někteří zaměstnavatelé žádají o další. Studenti mají stále vztah ke škole, vracejí se sem na návštěvu. 

Po absolvování praxe přijdou podělit se o zkušenosti s novými studenty. 

Závěrečné zkoušky studenti nedělali, zdá se to zbytečné, znalosti studentů jsou dostatečně známé. 

Diplomy dostanou, ukázku, jak bude diplom vypadat, máme s sebou. 

Noví studenti v počítačové třídě 
Nastoupili minulý týden, tedy asi 13. února. Zatím je jich 19, z toho 6 dívek, ve věku 17-21 let, i když 

vypadají mladší. Další 2-3 studenti přijdou brzy. Učí se rozděleni na dvě poloviny, jedna vždy 

angličtinu,  jedna počítače. Byli vybráni z rodin nejchudších a pak těch, ve kterých dosud žádné dítě 

nemá vyšší než základní vzdělání. Vyučování v minulém turnusu se osvědčilo (dle slov Sophata), proto 

v druhém turnusu poběží podobně.  

Studenty učí anglicky Sophat. Viděli jsme samotné začátky, počítání atd. Sophat je  při výuce 

důsledný,  ale dost často se se studenty taky zasmějou. Studenti dostávají i věci na procvičování, 

odpoledne si trénují konverzaci i ve skupinkách v jídelně a na zahradě.  

V počítačové třídě  jsou laptopy postupně nahrazovány stolními počítači (desktopy), které mají při 

stejné ceně lepší vybavení na grafiku a snáze se opravují a v případě potřeby rozšiřují.  

Studentky v krejčovské třídě 
Studentky (jen jeden chlapec v tomto ročníku) v krejčovské třídě se věnují krejčovství celý den 

s výjimkou půl hodiny základní angličtiny. Důvodem je skutečnost, že za rok se musí naučit opravdu 

celé řemeslo, včetně šití košil, kalhot, svatebních šatů. Jejich pan učitel mluví jen khmersky. Věnuje se 

jim velmi intenzivně. Studentky pracují samostatně nebo po dvou, kromě třídy využívají také velké 

stoly v jídelně například na stříhání atd. Šicí stroje s dvojím pohonem jsou koupené z druhé ruky, ale 

japonské, které vydrží víc než nové čínské. Studenti šijí také uniformy, ale zatím není sjednán jejich 

pravidelný odbyt. Sarith na tom pracuje, protože krejčovská třída je náročnější na rozpočet kvůli 

materiálu na šití. Tři studentky jsou už na praxi, také s nadějí na zaměstnání. Podle Saritha budou 

z krejčovské třídy umisťovat studenty do praxe postupně, bude tak snazší najít místa a také pokroky 

nejsou u studentů rovnoměrné. Postupně se také třída bude doplňovat novými studenty.  

 



Vyučování ve škole 
Studenti se ve škole scházejí po sedmé, většinou přijíždějí na kolech, 15 jich ve škole přespává. 

Snídani pro ně kupuje škola, je jednoduchá, buď chleba nebo nudle, které se jen zalijí vařící vodou, 

doplněné zeleninou ze zahrady. Výuka začíná v 8 hodin a trvá do 17 hodin s hodinovou přestávkou na 

oběd. Oběd si vozí studenti z domova. Večeře se vaří pro přespávající a učitele z rýže, zeleniny ze 

zahrady a (například) malých kousků masa. 

Výuka je skutečně intenzivní, všichni se věnují dílu soustředěně, ale s ochotou si pomáhat a v dobré 

náladě.  

Budova školy 
Ze čtyř místností (tříd) ve škole slouží jedna celá jako krejčovská, je v ní 19 šicích strojů a dva 

speciální. Druhá třída je nyní rozdělena dřevěnými policemi, přední část slouží jako krejčovský sklad, 

jsou zde dva další šicí stroje a žehlírna. Zadní polovina třídy je pro výuku IT, je v ní 9 laptopů a 3 desk 

topy pro studenty a jeden pro učitele. Třetí místnost je pro výuku angličtiny s velkou tabulí, v její 

zadní oddělené části přespává učitel Sok Na. Poslední místnost slouží jako noclehárna pro 

přespávající dívky. Třídy mají okna vepředu i vzadu a příjemně jimi ve vedru profukuje, je také v plánu 

vybavit je větráky.  

K budově zezadu přiléhá kuchyně s plynovými vařiči, dřezem a velkými filtračními nádobami na 

výrobu pitné vody, a dále vzdušná jídelna se dvěma velkými stoly a s okny vybavenými sítěmi proti 

hmyzu. Vedle jsou dvě místnůstky, kombinující záchod (turecký, ručně splachovací) s koupelnou 

(ručně z velké nádrže s užitkovou vodou). Také sem do střechy chtějí zabudovat dva větráky. 

Všechny třídy mají nyní pěkné dveře ze solidního dřeva. Internet je dostupný v celé škole (včetně 

druhé budovy) pomocí wifi.  

„Nová“ budova staršího domu 
Tento v přízemí zděný, v patře dřevěný dům nyní slouží jako ubytovna pro chlapce (v patře). Jedna ze 

dvou místností v přízemí je nyní vybavena jako místnost pro hosty (s větrákem, elektřinou, postelemi 

s moskytiérami). Začali o ní mluvit jako o Marekś room. Druhá místnost čeká na definitivní využití, 

v budoucnosti  možná jako třída pro opraváře počítačů, pro jejíž  vedení si teď Sok Na doplňuje 

kvalifikaci. K domku přiléhá i přístřešek se záchodem a nádrží na užitkovou vodu. Dřevěné části domu 

jsou chutnou potravou termitům, zdá se, že je napouštěli nějakým sajrajtem. 

Zahrada 
 Po měsíčním pobytu Ann Garden  /nomen omen???/se začíná výrazněji rýsovat její podoba, před 

vstupní zdí, kde zatím chybí vrata, jsou už založena rabata na okrasné květiny, celý vjezdový 

prostor až k budově školy a ze tří stran kolem ní je vydlážděn, takže vnitřní prostory jsou snáze 

udržovatelné a bez věčného prachu /v suché sezóně/ a bahna /v té deštivé/. Levá přední část 

slouží jako zeleninová, jsou na ní záhony místního salátu k denní spotřebě, v pravé části jsou 

čerstvě vysazeny papáje a pak řada mangovníků, které budou jednou nejen plodit, ale i stínit 

celou budovu /Sarith se směje, že to bude až za padesát let…/. Také se tu už objevují sazenice 



prvních slunečnic, kterými má být postupně celá zahrada lemována. Tajně, aby to ani Marek 

netušil, jsem propašovala přes přísně střežený Singapur asi čtvrt kila těchto tak žádaných 

semínek. Tak ať se jim tu daří! Za jídelnou je řada vzrostlých stromů jackfruits, které tu už byly při 

koupi pozemku. Hned pod nimi je vyhlouben malý, provizorní rybníček tak 2x2m, kde pod lotosy 

chovají malé rybky, sloužící  k obohacení jídelníčku. Marek ochutnal, já neměla dost odvahy. 


 Po celé délce původního a nově přikoupeného pozemku rostou pěkné již plodící papáje, které 

vydrží  nepřetržitě kvést a zrát až tři roky. Ann experimentálně zasadila i záhon česneku, zatím 

jsou patrné jen jeho nadzemní části. Keříčková rajčata sice vzešla, ale plodů moc není, zřejmě je 

napadla plíseň jakási a plody hnědě zasychají. Vzešla i sadba paprik, je připravena v igelitových 

sadbovačích  přemístění na záhony. Na záhony studenti v odpoledních hodinách  po vyučování 

přinášejí v plochých koších nakopanou vrchní půdu z budoucího rybníka. Na záhonech se míchá 

s kompostem a také s kravským hnojem, který přiváží Sokna na motocyklu z okolí. (Studenti se 

smějí, že jiní muži v jeho mladém věku používají motocykl k jiným romantičtějším účelům.) 

Modrý stan pro pěstování hub zatím žádné plodnice neukazuje, ale jsou očekávány co nevidět. 

Hned vedle jsou už složené cihly na výstavbu kurníku pro slepice. Okolo celého pozemku vzniká 

podezděný plot, aby sem nevnikala nežádoucí domácí havěť /slepice a krávy ze sousedství/. No a 

na zhruba třetině celého pozemku vpravo je zárodek velkého hloubeného rybníka, který sem 

vjedou vybagrovat v příštích týdnech tak, aby se mohl naplnit dešťovou vodou v rainy season.  

Odhaduji , že bude mít tak 20x15 m, hluboký bude metry tři. V něm pak budou vysazeny ryby pro 

chov. Kupodivu se prý voda nevsákne, dno žádnou dlažbu nevyžaduje, v suchém období klesne 

hladina na pouhý metr, ale i tak to bude stálý rezervoár vody pro zavlažování celé zahrady. 

Ostatně všechny sazenice se tu kropí konvemi ráno a večer, jinak by padly vedrem, které tu teď 

panuje. Všechno to tu roste před očima, takže už nyní se stává zahrada jedlou a věřím, že brzy 

vytvoří i příznivější mikroklima kolem JHPS. Nutno připodotknout, že celé hospodaření zde je 

čistě organic, prostě BIO. 


 Vřele byly přijaty všechny nástroje zahradnické, nejvíc tolik očekávané vidle. UF, jsem ráda, že je 

riskantní transport za námi, vymyšlená historka o Neptunově trojzubci  i mně připadala slabá. 

 

Tak tu sedíme v tropické noci, plné řvoucích potvor a hmyzu, který si náš laptop plete s podobně 

modře zářícími lapači, žáby nám nestydatě skáčou přes nohy a před chvílí tu přeběhlo cosi, co raději 

nechceme identifikovat. Oddaluji chvíli večerní hygieny a čištění zubů, na místní lavatory si asi 

nezvyknu nikdy. Zítra brzy ráno vyrážíme jeepem do Slaměné školy a pak dá do džunglí zarostlého 

chrámového komplexu Bantay Chmar  a Preah Vihear na thajských hranicích.  Držte palce, ozveme se 

nejspíš v pátek místního času. Trochu závidíme sněhové vločky z předpovědi českého počasí.  

Závěrem podtrhujeme, že za rok se tu udělal ohromný kus práce, škola šlape. Učitelé jsou na výsledky 

studentů velmi hrdí a studenti i jejich rodiny si opravdu váží užitečného vzdělání, která škola 

poskytuje. 

Mávají více než vřele Dana a Marek. 


