
ZPRÁVA O STAVU JHP ŠKOLY II. (4. 2. 2012) 

Výběr studentů: Probíhal na základě písemných žádostí rodičů studentů, ukázku přihlášky nám Sarith pošle. 

Podmínkou přijetí bylo dokončení šesti let docházky do základní školy, s rodiči i s kandidáty vedl Sarith 

několikahodinové rozhovory. Přednost měli mladí lidé s početných a nejchudších rodin. Celý postup přijímání byl 

vysvětlen všem obyvatelům jednotlivých vesnic, díky tomu považují všichni výběr za spravedlivý a nemohou se proti 

němu ohrazovat bohatší vlivnější rodiny. Studenti pocházejí především z vesnic, kde má CSP základní školy a také ze 

sirotčince Rainbow Orphanage pana Peuna. 

Poměr dívek a chlapců ve třídách: V počítačové třídě je nyní 6 dívek a 13 chlapců. Důvodem je větší zájem chlapců o 

tento specifický druh výuky a také určité váhání rodin ze vzdálenějších vesnic posílat dívky samotné mimo domov. 

Sarith je ale přesvědčen, že v příštím běhu této třídy bude poměr vyrovnanější. Za tři týdny začne vyučování 

v krejčovské třídě, do které jsou již přijaty 3 dívky („sewing girls“), které se dosud živily šitím uniforem pro CSP. Zde 

lze očekávat naopak vyšší zastoupení dívek. 

Délka vyučování a kurzu: Vyučování je od pondělí do pátku každý den zahrnuje 4 hodiny odborné výuky, 2 hodiny 

angličtiny a 1 hodinu samostatných ( domácích) úkolů. Předpokládá se 1 rok trvání každého kurzu, podmínkou 

ukončení je prokázání získaných dovedností, nikoli pouhá účast. Škola bude vystavovat vlastní certifikáty, Sarith klade 

velký důraz na to, aby byly důvěryhodné. Dále jsou rozvíjeny plány na poskytování mikroúvěrů absolventům, např. 

odkup šicího stroje za poloviční cenu na splátky.  

Nocování ve škole a externí studenti: Ve škole přespávají 2 dívky a 6 chlapců z vesnic, vzdálených více než 12 km. 

Školu také na výuku angličtiny navštěvuje 6 externích studentů ze sirotčince, ti ale přespávají jinde. Původní plán 

využívat školu jako noclehárnu pro studenty státní střední školy zatím není třeba uskutečnit, protože se pro ně 

podařilo pronajmout ubytování jinde. Budova školy bude po startu krejčovské třídy plně využita, bude dokonce 

nutné jednu třídu přepažit a do budoucna uvažovat o přístavbě. 

Učitelé: Ředitel (Principal) pan Sophat pracoval před nástupem do JHP ve dvou neziskových organizacích a vzal si 

starost o školu jako svůj velký bojový úkol. Mladý učitel PC pan Sokna pochází sám z chudé rodiny v odlehlé 

venkovské oblasti, má z našeho pohledu vyučovací hodiny velmi dobře a pečlivě promyšlené a připravené. Studenti 

se v současné době pomocí specielního zábavného softwaru učí používat všemi deseti prsty anglickou i khmerskou 

klávesnici. Ti pokročilejší trénují instalaci Windows. Pro krejčovskou třídu se hledá vhodná učitelka základů 

krejčovství, v pozdější fázi kurzu bude 2 – 3 hodiny denně vyučovat mistr krejčí. 

Legální statut školy: Pozemek a tím i budova školy je zanesena v katastru na jméno Sarith Ou, s vlastnictvím je 

svázáno věcné břemeno: budova ani pozemek nesmí být využity na žádný jiný účel než je technická škola. Škola 

nemá a nebude mít žádný oficielní vztah ke státu, což není ani v nejmenším na škodu, protože certifikáty absolutoria 

ze státních škol se dají v Kambodži jednoduše koupit. 

Využití a označení pozemku: Paní Judy Cunliffe je rozhodnuta přikoupit škole menší sousedící pozemek, Roger se 

Sarithem prozkoumávají možnost dokupu ještě další, menší plochy. Tím by se otevřela možnost vybudování 

organické zahrady, parkovací plochy pro návštěvníky a hřiště. Celý pozemek pak bude oplocen, vedle vstupní brány 

bude umístěna informační cedule. Požadovaný trojjazyčný text dopracujeme ve spolupráci s Rogerem, Sarithem a 

Sophatem elektronickou cestou po našem návratu. Logo JHP se všem moc líbí, škola ho bude používat i na razítku 

certifikátů. 

 Spolupráce se sirotčincem: JHP a Rainbow Orphanage budou spolupracovat ve třech oblastech: 1/ studium mladých 

lidí ze sirotčince v JHP škole, 2/ pan Peun navrhne uspořádání organické zahrady v JHP a bude pravidelně jednou 

týdně osobně dohlížet a radit při jejím budování a  údržbě, 3/JHP škola a sirotčinec budou společně pronajímat 

turistům v Siem Reapu super jízdní kola, darovaná Australany sirotčinci; tato kola jsou pro kambodžské studenty 

příliš vysoká a nesmyslně sportovně konstruovaná. 

Ze Siem Reapu Dana a Marek,   4. 2. 2012 


