
Návod k použití internetového systému
objednávání na portále www.jidelna.cz

Přihlášení

Na ú� vodní� stra�nce www.jidelna.cz se lze vpravo nahor�e pr�ihla� sit pomocí� pr�ihlas�ovací�ch 
ú� dajú� , ktere�   obdrz� í�te od vedení� sve�  jí�delny. První� a za�kladní� pr�ihla� s�ení� probí�ha�  pomocí� ID 
jme�na pr�ide� lene�ho Vas�í� jí�delnoú - tedy c�í�slem (ktere�  ma�  6 az�  10 c�í�slic) a pr�ide� leny�m heslem.  
Po pr�ihla� s�ení� Va� s syste�m aútomaticky vyzve ke zme�ne�  hesla.

Pr�ihla� s�eny�  úz� ivatel je pak pr�esme�rova�n na stra�nkú s Jí�delní�m lí�stkem sve�  jí�delny. 

Typy účtů

Syste�m úmoz�n� úje pr�ihla� s�ení� pomocí� dvoú typú�  ú� c�tú�  – tzv. ID účtu a Hlavního účtu.
ID účet je va� za�n na pr�ihlas�ovací� ú� daje, ktere�  obdrz� í�te od vedení� sve�  jí�delny. Jako 

pr�ihlas�ovací� jme�no je (dane�) 6-10mí�stne�  c�í�slo, prvotní� heslo va�m sde� lí� vedoúcí� jí�delny. ID ú� c�et 
úmoz�n� úje na�hled na objedna�vky (a pr�í�padne�  jejich zme�ny) poúze pro jednoho dane�ho 
stra�vní�ka. Pro zí�ska�ní� zapomenúte�ho hesla je nútne�  zna� t pr�ihlas�ovací� jme�no a e-mailovoú 
adresú va�zanoú na tento ú� c�et (adresú nahla� s�enoú ú vedení� jí�delny).

Hlavní účet je va�za�n búď na ú� c�et ú spolec�nosti Google nebo Facebook (pak poúz� í�va�  jejich 
pr�ihlas�ovací� ú� daje), nebo na libovolnoú e-mailovoú adresú. Pod jední�m hlavní�m ú� c�tem lze 
pr�ipojit ví�ce ID ú� c�tú�  (maxima� lne�  6 z jedne�  jí�delny). Pokúd je pr�ipojeno ví�ce ID ú� c�tú�  ze stejne�  
jí�delny, jsoú jejich pr�ihla� s�ky zobrazeny v jí�delní�m lí�stkú ve sloúpcí�ch vedle sebe (viz Obra�zek 
1) a ú� daje k jednotlivy�m stra�vní�kú� m lze nají�t na za� loz�ka� ch ve Spra�ve�  ú� c�tú (viz obra� zek
Obra�zek 4). Hlavní� ú� c�et je vhodny�  napr�í�klad pro rodic�e ví�ce de�tí�. Zapomenúte�  heslo lze zí�skat 
po zada�ní� e-mailove�  adresy, na kteroú je hlavní� ú� c�et va� za�n (v pr�í�pade�  hlavní�ho ú� c�tú na e-mail),
pro ú� c�ty Google a Facebook je potr�eba se obra� tit na provozovatele te�chto slúz�eb.

Zapomenuté heslo

Pokúd úz� ivatel zapomene heslo k ID ú� c�tú a ma�  ú vedení� jí�delny registrovanoú e-mailovoú 
adresú, mú� z�e by� t nove�  heslo vygenerova�no po zada�ní� te� to adresy a úz� ivatelske�ho jme�na (6-10 
c�í�slic).

Pokúd úz� ivatel zapomene heslo k ID ú� c�tú a nema�  ú vedení� jí�delny registrovanoú e-mailovoú 
adresú, músí� se obra� tit na vedení� jí�delny, ktere�  mú� z�e heslo resetovat.

Heslo k hlavní�mú ú� c�tú va�zane�mú na Google nebo Facebook je spravova�no te�mito firmami. 
Heslo k hlavní�mú ú� c�tú va� zane�mú na e-mail lze zme�nit ve Spra�ve�  ú� c�tú na karte�  Obecne�  
nastavení�.

Kontakty a informace

Tato poloz�ka menú obsahúje kontaktní� ú� daje jí�delny a dals� í� informace pro stra�vní�ky, jako je 
provozní� r�a� d nebo zpra�va pro stra�vní�ky.

Spotřební koš

Zobrazúje informace o plne�ní� spotr�ební�ho kos�e za úplynúle�  kalenda� r�ní� me�sí�ce, pokúd tato 
data jí�delna zasí�la� .
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Jídelní lístek

Zde je zobrazen jí�delní� lí�stek na aktúa� lní� den a na� sledújí�cí� dny. Bez pr�ihla� s�ení� je vide�t cely�  
lí�stek tak, jak jej jí�delna odesí�la�  na internet. Po pr�ihla� s�ení�, úvidí�te poúze ta jí�dla, na ktera�  ma� te 
vytvor�enú ne� jakoú objedna�vkú (objedna�vkoú je pro tyto ú� c�ely i odhla� s�ka). Pokúd ma�  jí�delna 
zakoúpenú slúz�bú objedna�va�ní� pr�es internet, je zde moz�ne�  pr�ihlas�ovat c�i odhlas�ovat porce. 

V horní�m prúhú je zobrazen na� zev zobrazene�  jí�delny, datúm a c�as poslední� synchronizace 
(odesla�ní� zme�n z jí�delny a staz�ení� zme�n z internetú) a tzv. c�as zlomú (úzaví�rka objedna�vek), 
kdy docha� zí� k posúnú povolení� objedna�va�ní�. Vpravo je zobrazen pr�ihla� s�eny�  úz� ivatel a jeho 
jí�delna.

V jí�delní�m lí�stkú jsoú zobrazena jí�dla, ktera�  si mú� z�ete objednat/odhla� sit, nebo ktera�  ma� te 
objednana�/odhla� s�ena� . U kaz�de�ho jí�dla mú� z�e by� t zobrazen seznam alergenú� , velikost porce a 
cena, pokúd tato data jí�delna poskytúje.

Varianta v zelene�m/sve�tle modre�m ra�mec�kú odpoví�da�  stavú objedna�vek, jak jsoú 
zaznamena�ny ú vedení� jí�delny. Dny, kdy byla provedena zme�na jsoú oznac�eny symbolem 
oba� lky (viz obra�zek ní�z�e). Tento symbol je zobrazen do te�  doby, nez�  vedení� jí�delny provede 
synchronizaci dat sta�hne si zme�ny provedene�  na internetú – o te�chto zme�na� ch tedy vedení� 
jí�delny dosúd neví�!

Pro provedení� zme�n je potr�eba pod jí�delní�m lí�stkem klepnoút na tlac�í�tko Pokračovat v 
objednávce – zobrazit změny. Na� sledne�  je zobrazen pr�ehled provedeny�ch zme�n, pod ktery�m 
je polí�c�ko pro e-mailovoú adresú, kam búde zasla�no potvrzení� (lze vyplnit maxima� lne�  jednú 
adresú, adresa se pr�edvypln� úje z ú� dajú�  zaslany�ch od vedení� jí�delny). Tlac�í�tkem Potvrdit – 
proveď a odešli zobrazené změny je objedna�vka zaznamena�na a potvrzení� odesla�no.
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Obrázek 1: Jídelní lístek - zobrazení pro hlavní účet s jedním klasickým a jedním hromadným
strávníkem. Pokud jsou ID účty z různých jídelen, je potřeba přepínat mezi těmito jídelnami

pomocí rozbalovacího seznamu pod názvem účtu vpravo nahoře.



Historie

Umoz�n� úje zobrazit historii objedna�vek a (pokúd jí�delna vyúz� í�va�  aútomatizovany�  syste�m) 
pr�ehled o odebrany�ch/neodebrany�ch porcí�ch. Vy�znam piktogramú�  je vysve�tlen po najetí� mys�í�. 
Aktúa� lnost ú� dajú�  je da�na poslední� synchronizací�. Ve spodní� c�a� sti stra�nky lze nají�t soúc�ty porcí� 
podle jednotlivy�ch stavú�  objedna�vky a celkove�  ú� c�tovane�  c�a� stky.
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Obrázek 2: Zobrazení historie objednávek hromadného a klasického strávníka.

Obrázek 3: Zobrazení historie pro strávníka v MŠ, která neeviduje odběry.



Správa účtu

Obsahúje informace o stra�vní�kovi, ktere�  jsoú evidova�ny ú vedení� jí�delny. Za� roven�  je zde 
pr�ehled o jeho konte�  ke konci kalenda� r�ní�ho me�sí�ce a pokyny pro platbú za stravú. Platbú 
úsnadn� úje zobrazeny�  QR ko� d.

V ra�mec�kú vpravo nahor�e lze vytvor�it Hlavní účet. Propojení� s ú� c�ty stra�vní�kú�  lze prove�st 
búď po pr�ihla� s�ení� na ú� c�et stra�vní�ka (tzv. ID ú� c�et) nebo po pr�ihla� s�ení� na hlavní� ú� c�et. ID ú� c�ty 
pak pr�ipojí�te pr�es tlac�í�tko Připojit nový účet jídelny (viz Obra�zek 4).

Spra�va ú� c�tú úkazúje jednak ú� daje, ktere�  o stra�vní�kovi jí�delna evidúje, jednak ú� daje o jeho 
konte�  a pokyny pro platbú – c�í�slo ú� c�tú jí�delny, variabilní� a specificky�  symbol.

Vysve� tlivky k ne�ktery�m pojmú� m:
Záloha/Jistina – vybí�ra�  se typicky pr�ed zac�a� tkem s�k. rokú v pr�í�pade� , z�e jí�delna inkasúje 

platby za projedenoú stravú „zpe�tne� “ za úplynúly�  me�sí�c.
Stav účtu ke konci měsíce – Stav stra�vní�kova ú� c�tú na stravú ke konci vyznac�ene�ho me�sí�ce.
Celkový stav účtu – Soúc�et Jistiny a stavú ú� c�tú ke konci me�sí�ce.
Stav účtu pro objednávání – Zobrazúje se poúze, pokúd vedení� jí�delny omezúje objedna�va�ní� 

stavem konta. Zahrnúje Stav ú� c�tú ke konci pr�edchozí�ho me�sí�ce, ke ktere�mú jsoú pr�ipoc�teny 
zaznamenane�  platby a odec�tena objednana�  strava. Nezahrnúje zme�ny provedene�  ú vedení� 
jí�delny (nebo tr�eba pr�es objedna�vkovy�  poc�í�tac� v jí�delne�) od poslední� synchronizace s databa� zí� 
v jí�delne�  ani ú� c�tova�ní� dopln� kovy�ch slúz�eb. Mú� z�e zahrnovat jistinú (podle nastavení� jí�delny). Je 
povoleno objednat poúze tolik porcí�, aby stav ú� c�tú pro objedna�va�ní� byl vys�s� í� nebo stejny�  nez�  
povoleny�  debet.
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Obrázek 4: Správa účtu - Hlavní účet s třemi připojenými ID účty. 
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