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1. Prihlásenie  

Výběr jídelny – zadajte číslo jedálne, alebo ho vyhľadajte pomocou voľby „Vyhledat

jídelnu“.  Číslo školskej jedálne při ZŠ Limbová  9855

Uživatel – zadajte užívateľa pre prihlásenie – údaj uvedený na prihláške. Pozor – sú

rozlišované malé a veľké znaky.

Heslo – zadajte heslo pre prihlásenie – údaj  uvedený na prihláškele.  Pozor – sú

rozlišované malé a veľké znaky.

Uložit  údaje – pokiaľ  je  zaškrtnuté,  uložia  sa  údaje  do  cookies  v prehliadači  a

nabudúce už budú všetky údaje predvyplnené

2. HLAVNÉ MENU
2.1. Objednávky  

V záložke „Objednávky“ je možné sa prihlasovať a odhlasovať zo stravy. 
 v  jednotlivých  riadkoch  sú  zobrazené  jednotlivé  druhy  jedál,  ktoré  možno

prihlasovať  či  odhlasovať.  Vlastné  prihlásenie  či  odhlásenie  sa  vykonáva
poklepaním  myšou  na  príslušný  riadok,  čím  sa  vykonáva  zmena  stavu
príslušného  riadku  (zaškrtnuté  políčko  =  objednaný,  nezaškrtnuté  =
neobjednané). Ak je zaškrtávacie políčko červené nemožno vykonávať zmeny,
ak  je  modré  možno  len  odhlasovať  a  ak  je  zelené  možno  prihlasovať  aj

odhlasovať. Strava obsahujúca alergény je označená ikonkou .

Odeslat - vykoná  sa  odoslanie  objednávok  –  nezabudnúť  lebo  sa  objednávky
nevykonajú
Tisk -  zobrazenie  objednávok  pre  tlač  s  možnosťou  tlače  len  objednaných  jedál
alebo celého obdobia



2.2. Výdaj  
V záložke „Výdaj“ je možnosť sledovať históriu výdaja obedov – túto možnosť majú

len stravníci odoberajúci stravu prostredníctvom čípu.

 Zobrazenie  histórie  výdaja  stravy.  Vo  formulári  sú  v  jednotlivých  riadkoch

zobrazené jednotlivé objednávky jedál a pre každú objednávku je zobrazené, či

bolo jedlo vyzdvihnutý alebo nevyzdvihnutú. Zobrazené obdobie je dané dátami

prijatými z jedálne.

 výdaj  na  náhradný  stravný  lístok,  ktorú  vydal  pracovník  jedálne  z  dôvodu

zabudnutia identifikačného média – čipu stravníkom je označený písmenom „S“

v modrom krúžku

2.3. Platby  

V záložke „Platby“ sú zobrazené zrealizované platby s dátumom ich pripísania na

účet.

 Zobrazenie  histórie  platieb.  V  jednotlivých  riadkoch  sú  zobrazené  jednotlivé

platby, ktoré reprezentujú ako platbu, tak prípadný predpis úhrady. Kladná suma

je platba stravníka a záporná suma je predpis alebo vrátená platba stravníkovi.

Zobrazené obdobie je dané dátami prijatými z jedálne.

2.4. Nastavenie  

Záložka „nastavenie“ umožní zmeny v nastaveniachniach je možnosť zmeny hesla.



 Vyplnením e-mail adresy si môžete nastaviť zasielanie automatických správ

o potvrdenie objednávky

o nedostatočná výška konta

o neodobratá strava

o mesačný prehľad

o potvrdenie došlej platby

Akékoľvek vykonané zmeny potvrdiť vždy odoslaním.

2.5. Jedáleň  
Tu sa nachádzajú všetky kontaktné údaje na školskú jedáleň
2.6. Nápoveda  

V tejto záložke sa nachádzajú podrobnejšie informácie k portálu „strava.cz“

2.7. Odhlásenie  

Pred odhlásením nezabudnite odoslať všetky vykonané zmeny.
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