
Zápis z jednání Rady 
Centra Mandala z. 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  
Monika Glogovská 
Klára Balášová 
 
Program:  

1. Zhodnocení druhého pololetí školního roku 2019/20 
2. Plán pro první pololetí školního roku 2020/21 
 

Dnešního dne 15. 6. 2020 byla svolána schůze Rady Centra Mandala z. s., jejímž 
programem bylo zhodnocení druhého pololetí roku 2019/20 a plán na první 
pololetí školního roku 2020/21.  
 
K bodu 1.  
V rámci prvního bodu zasedání rady bylo hodnoceno druhé pololetí školního roku 
2019/20, které bohužel zasáhla karanténa. Díky jarnímu zavření centra jsme 
přišli o velkou část příjmů z pronájmu a z kurzů. U pronajímatele se nám 
nepodařilo domluvit odpuštění nájmu, jen slevu nutnou k vyřízení dotace nájem 
COVID. Tu vyřídíme v průběhu prázdnin. 
Vzhledem k situaci jsme provedli testování e-shopu a zaměřili se na jeho zlepšení. 
Během jara jsme také v rámci UX akcelerátoru provedli uživatelské rozhovory 
s lektory a navrhli změny v aplikaci pro správu přihlášek.  
Provedli jsme testování nastavené práce s daty a procesů pro správu centra. Na 
základě něho jsme navrhli další úpravy. 
Pokračovali jsme v nastavování orgboardu (sepisování směrnic, nastavování 
procesů, produktů a služeb) – hlavně jsem se zaměřili na on-line služby.  
V lednu se podařilo naplnit on-line kurz Rok s mandalou, který úspěšně probíhá, 
a proto je na školní rok 2020/21 plánováno spuštění dalšího on-line kurzu 
Tvoření mandal. 



V rámci projektu Mandala dětem proběhlo hlasování a byly vybrány mandaly, ze 
kterých vznikl kalendář pro rok 2021. Letos bude školám z organizačních důvodů 
poslán bohužel až na začátku prázdnin. Výstava byla odložena na podzim 2020. 
 
K bodu 2.  
V rámci druhého bodu programu byl jednatelkou předložen plán na první pololetí 
příštího školního roku.  

• V září proběhne kampaň pro prodej on-line kurzu Tvoření mandal 
• Převzetí správy mandalarie.com 
• Vyhlášení dalšího ročníku projektu Mandala dětem 
• Výstava Mandala dětem s dražbou (říjen) 
• Rozšíření sortimentu e-shopu 
• Natáčení videí k produktům e-shopu 
• Dokončení orgboardu a revize centra a navržení návazných kroků 

 
Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Brně dne 15. 6. 2020 
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