Zápis z jednání Rady
Centra Mandala o.s.,
se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno,
IČ 22768599 ,
registrace u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. L 16048, ze dne 1.1. 2014, datum vzniku
26.10. 2011
Přítomni:
Zuzana Řezáčová Lukášková
Jana Gajdošová
Kristýna Mikscheová
Program:
1. Naplánování dnů otevřených dveří
2. Hodnocení nově spuštěného webu
3. Naplánování údržby prostor
Dnešního dne 8. 9. 2014 byla svolána schůze Rady Centra Mandala o.s., jejímž programem
bylo hodnocení nově spuštěného webu dodaného firmou Ederst, rozdělení úkolů pro
nadcházející dny otevřených dveří spojené s oslavou zahájení pátého roku fungování centra a
také údržby prostor pro školní rok 2014/15.
K bodu 1.
Místojednatelka předložila plán pro dny otevřených dveří spojené s oslavami pátého roku
fungování centra. Dny otevřených dveří budou zahájeny vernisáží obrazů z kurzu kreslení,
kde bude podáván dort ozdobený pěti svíčkami a drobné občerstvení. Následující dny budou
probíhat dílny dle sestaveného harmonogramu.
Program byl schválen všemi přítomnými.
K bodu 2.
Na konci měsíce srpna byl spuštěn nový web Centra Mandala dodaný firmou Ederst. První
týdny fungování webu jsou plné chyb a nedokonalostí. Rada centra proto navrhla jejich
odstranění do konce měsíce a v případě nedodržení závazků ze strany firmy Ederst předloží
jednatelka Valné hromadě návrh na jiné řešení správy webové prezentace.
-

Zprovoznění rezervačního kalendáře
Zprovoznění lektorských účtů
Správné nastavení e-mailů rozesílaných po vyplnění formulářů umístěných na webu
Zprovoznění a úprava on-line kurzů
Zprovoznění mailingového systému, zejména možnost opakovaného posílání zpráv,
nastavení oslovení a umožnění klientům nastavit si naše mailové služby
Úprava e-shopu dle dodaného prototypu
Úprava detailu kurzu dle dodaného prototypu

K bodu 3.
Pro školní rok 2014/15 byly navrženy tyto úpravy prostor:
- Úprava a „uklizení“ nástěnky v předsíňce
- Natření futer na fialovo
- Výměna koberce
- Pořízení nových informačních cedulí
- Výměna závěsů na skříních (fialové)
V Brně dne 8. 9. 2014

