
Návod k obsluze webové aplikace EJídelní ček

1. Vstupní stránka

(1) vložení přihlašovacího jména
(2) vložení přihlašovacího hesla
(3) vstup do objednávání jídel
(4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení
(5) vytvoření jídelníčku do souboru PDF
(6) zobrazení nápovědy pro přihlášení
(7) vstup do elektronické přihlášky



2. Přihlášení do objednávání jídel
(1) vložte přihlašovací jméno – to získáte v jídelně
(2) vložte přihlašovací heslo – to získáte v jídelně
(3) pak klikněte na tlačítko Přihlásit a vstupíte do objednávání jídel

Chyba p ři přihlášení

(1) v případě špatně zadaných přihlašovacích údajů se zobrazí chybové hlášení



2. Hlavní stránka objednávání jídel

Vysv ětlení:
(1) aktuální den objednávky
(2) tlačítko pro posun na předchozí den objednávání
(3) tlačítko pro posun na následující den objednávání
(4) informace o strávníkovi – jméno / stav peněz / třída / skupina
(5) nabídka objednávaných jídel
(6) fotografie jídla
(7) výdejna, kde se jídlo vydává (pokud jídelna má víc výdejen)

Přehled funkcí:
(8) tlačítko pro odhlášení
(9) tlačítko pro návrat z ostatních funkcí do režimu objednávání jídel

tlačítka pro další funkce:
(10) vytvoření jídelníčku do souboru PDF
(11) zobrazení deníku – přehled finančních pohybů: vklady,výběry,objednávky
(12) zobrazení vyúčtování 
(13) zobrazení objednaných jídel včetně  informace o odběru  jídel
(14) přehled nákupů doplňkového prodeje
(15) seznam blokovaného zboží
(16) přehled objednaných jídel včetne popisu jídla
(17) zobrazení kontaktních údajů strávníka
(18) zobrazení dnešní činnosti na internetu
(19) formulář na změnu PINu
(20) formulář na změnu kontaktních údajů – vyžaduje rodičovský přístup 



Rodičovský p řístup

Pro běžné činnosti strávník získá od pracovníků jídelny přihlašovací 
jméno a přihlašovací heslo (PIN).

V případě rozšířených funkcí aplikace E-jídelníček může strávník 
(zpravidla rodiče strávníka) dostat od pracovníků jídelny rodičovské 
přihlašovací jméno a rodičovské přihlašovací heslo (PIN) pro tzv. 
rodičovský přístup. 

Ukázka běžného a rodičovského přístupu:

Funkce rodičovského přístupu:

Hlavní funkci rodičovského přístupu je změna kontaktních údajů a 
změna přihlašovacího hesla (PINu) prostřednictvím aplikace 
E-jídelníček viz. dále.



Ukázka objednaných menu:

(1) je objednané menu číslo 1 – změnu provedete kliknutím na zvolený řádek, 
např. na řádek (0)

(2) jídlo je odhlášené – změnu provedete kliknutím na zvolený řádek, 
např. na řádek (1)



Chybová hlášení:
V některých případech nelze provést přihlášení jídla popř. změnu menu:
  

(1) nepovolená přihláška – pro tento den již není možné objednávat jídlo, 
zpravidla je to proto, že je již uzavřené objednávání

(2) nedostatečný kredit – strávník nemá dost peněz pro objednání jídla

(3) jídlo je zablokované – nastavení blokace jídla z jídelny



Zprávy z jídelny :
(1) zpráva pro všechny strávníky – zobrazí se všem strávníkům při vstupu na  ejídelníček 

ŠJ

(2) zpráva pro jednoho strávníka – zpráva pro Vás se zobrazí hned po přihlášení do 
objednávání jídel

Upozorn ění:
(1) nebyla provedena žádná změna 



Zobrazeni jídel  :
Pokud jsou k dispozici fotografie jídel, zobrazí se vedle popisu jídla malá ikona a kliknutím 
na tuto ikonu se zobrazí jídlo detail jídla ve větším okně:

(1) kliknutím myši na ikon jídla se zobrazí větši fotografie

(1) ukončení detailu jídla se provede klinutím na křížek v pravém horním rohu 



Sestavy a edita ční formulá ře:
(1) Jídelníček v PDF – zobrazí jídelníček v PDF souboru pro tisk a email

(2) zobrazení deníku – přehled finančních pohybů: vklady,výběry,objednávky



(3) zobrazení vyúčtování  - zde je souhrný přehled o finančních operacích včetně 
počátečního stavu a konečného stavu za dané období

(4) zobrazení objednaných jídel včetně  informace o odběru jídel – zde je možno 
vidět i zpětně objednaná jídla a jejich výdej na teminálu či výdej ručně 



(5) přehled nákupů doplňkového prodeje

(6) seznam blokovaného zboží- ukazuje zboží, které strávník (dítě) nemá 
povolené nakupovat 



(7) přehled objednaných jídel včetně popisu (názvu) jídla

(8) zobrazení kontaktních údajů strávníka



(9) zobrazení dnešní činnosti na internetu

(10) formulář na změnu kontaktních údajů – vyžaduje rodičovský přístup
zde je možno změnit / opravit některé kontaktní údaje, viz. bílá pole.



(11)  formulář na změnu PINu – v běžném přístupu
- zde je možno změnit přihlašovací PIN pouze pro běžný přístup

(12)  formulář na změnu PINu – v rodičovském přístupu
- zde je možno změnit přihlašovací PIN jak pro běžný přístup, tak pro 
rodičovský přístup



4. Ostatní funkce bez p řihlášení
(1) Zobrazení jídelníčku jídelny
(2) Vytvoření jídelníčku do souboru v PDF
(3) Nápověda k přihlášení

(4) Elektronická přihláška – zde je možno si buď stáhnout přihlášku je 
stravování ve formátu PDF nebo JPG, nebo přímo vyplnit eketronickou 
přihlášku 



Zobrazit jídelní ček
(1) Zobrazení jídelníčku jídelny

Kliknutím na ikony jídel se zobrazí detail jídla viz. níže



Zobrazení detailu jídla

(1) ukončení zobrazení detailu jídla se provede klinutím na křížek vpravém 
horním rohu 



Vytvo ření jídelní čku do souboru PDF
(1) Vytvoření jídelníčku do souboru v PDF

Nápověda pro p řihlášení
(1) Zde je nápověda k přihlášení do objednávání jídel



Elektronická p řihláška
(1) zde je možné založit novou elektronickou přihlášku ke stravování
(2) zde je možné upravit již existující elektronickou přihlášku ke stravování
(3) zde je možné si stáhnout přihlášku ke stravování ve formátu PDF
(4) zde je možné si stáhnout přihlášku ke stravování ve formátu JPG
(5) zde je možné se vrátit na úvodní stránku

Založení nové p řihlášky ke stravování
(1) do položky přístupový kód opíšete z textu červený přístupový kód
(2) do položky kontrolní PIN  opíšete z textu červený PIN
(3) OK -  zde potvrdíte vstup do založení nové přihlášky ke stravování
(4) Zrušit  - zde zrušíte založení nové přihlášky ke stravování



Vložení údaj ů do nové p řihlášky
(1) modré položky s označením * jsou povinné, ty je nutno zadat
(2) ostatní položky je na vašem uvážení, ale je dobré je vyplnit

(1) tlačítkem ULOŽIT  se vložené údaje zapíší, pokud jsou správně zadané 
(2) chybně zadané položky se označí červeným textem – je nutno je opravit 



(1) ukončení zadávání stikněte tlačítko Zpět na přihlášení
(2) zobrazí se Upozornění a je nutné si poznamenat přihlašovací údaje pro 

opětovnou opravu elektronické přihlášky ke stravování
(3) až si opíšete přihlašovací kód a PIN, stikněte tlačítko OK



Změna údaj ů existující p řihlášky ke stravování
(1) do položky přístupový kód napíšete váš přístupový kód
(2) do položky kontrolní PIN  napíšete váš PIN
(3) Ok - zde potvrdíte vstup do opravy existující přihlášky ke stravování

(4) chybné údaje opravíte a pak tlačítkem ULOŽIT  opět zapíšete 



Stažení p řihlášek ke stravování
(1) ukázka stažené přihlášky ke stravování v PDF

(2) ukázka stažené přihlášky ke stravování v JPG (náhradní řešení k PDF)


