
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 2021/22 
2. Plán pro první pololetí školního roku 2022/23 
3. Různé 
 

Dnešního dne 29. 6. 2022 byla svolána schůze Rady Centra Mandala z. s., jejímž 
programem bylo zhodnocení druhé pololetí školního roku 2021/22 a plán na 
první pololetí školního roku 2022/23.  
 
K bodu 1.  
V rámci prvního bodu zasedání rady bylo hodnoceno druhé pololetí školního roku 
2021/22, které bylo stále bohužel poznamenáno pandemií COVID-19. Díky 
omezenému provozu centra jsme přišli o část příjmů z pronájmu a z kurzů.  
Vzhledem k situaci jsme se i nadále zaměřili na on-line kurzy – znovu se 
uskutečnil kurz Tvoření mandal i kurz Tvoření mandal II. 
Pokračovali jsme v nastavování orgboardu (sepisování směrnic, nastavování 
procesů, produktů a služeb), dokončili jsme revizi komunikace s klienty i 
s lektory, nastavili jsme nový editor šablon. Udělali jsme úpravy v procesu 
přijímání nových lektorů – nastavili jsme si automatizaci a zrevidovali všechny 
smlouvy.  
Ukončili jsme další ročník projektu Mandala dětem a s tím proběhla spojená 
výstava vybraných mandal pod širým nebem na lavičkách kolem zastávek Česká. 
Z vybraných mandal jsme připravovali tradiční kalendář. 
V centru byl zaveden na žádost lektorů internet. 
Proběhlo testování všech našich webů – eshop, mandaladetem.cz, centrum-
mandala.cz. 



 
K bodu 2.  
V rámci druhého bodu programu byl jednatelkou předložen plán na první pololetí 
dalšího školního roku.  

• Vyhlášení dalšího ročníku Mandala dětem. 
• Revize marketingových aktivit a reklam. 
• Průzkum mezi mandalovými učednicemi a úprava programu mandalová 

učednice. 
• Úprava webů dle podnětů z jejich testování. 

 
Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
K bodu 3. 
Vzhledem k energetické krizi a předpokládanému zvyšování cen za energie bylo 
jednatelkou navrženo zvednutí cen nájmu o 10 – 20 %. 
 
Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Brně dne 29. 6. 2022 
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------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
 


