
Elektronická přihláška ke stravování

Elektronická přihláška ke stravování slouží pro efektivní registraci nového 
strávníka (Vašeho dítěte) ke stravování ve školní jídelně. 
Pomocí ní můžete zadat přes internet potřebné údaje o strávníkovi (o Vašem dítěti).  
Po vyplnění si můžete přihlášku vytisknout, podepsat a osobně doručit do školní  
jídelny, nebo jí pošlete podepsanou poštou, či emailem.

A při vyzvednutí identifikačního čipu obsluha školní jídelny využije zadané údaje a 
rychle Vás zaregistruje do systému.
Zadáním elektronické přihlášky ke stravování souhlasíte z řádem školní jídelny i 
s nařízením GDPR.

Postup registrace je následující:
1. Vytvoříte si vlastní účet pro registraci: 
2. Zaškrtněte souhlas s řádem školní jídelny.
3. Po stisku tlačítka <Založit novou přihlášku>  zadejte vaši platnou mailovou 

adresu a kontrolní PIN. 
4. Pak přejděte do Vašeho mailového programu. Stránku e-jídelníčku neukončujte.
5. E-jídelníček  nyní ověří platnost Vaší  mailové adresy a to tak, že  zašle na Vaši

zadanou mailovou adresu První ověřovací mail,  který musíte NEZMĚNĚNÝ 
odeslat zpět na adresu e-jídelníčku – použijte na to volbu <ODPOVĚDĚT> .

6. Až e-jídelníček od Vás příjme odpověď na První ověřovací mail, otevře Vám na
stránkách e-jídelníčku formulář Elektronická přihláška pro zadání údajů  o 
novém strávníkovi (Vašem dítěti).

7. Po zadání všech nutných údajů odešlete elektronickou přihlášku ke zpracování 
popř. si ji před tím můžete vytisknout v PDF.

8. E-jídelníček současně s přijetím elektronické přihlášky odešle vyplněnou 
elektronickou přihlášku v PDF na Vaší mailovou adresu s informacemi o 
dalším postupu. 

9.  Registrace nového strávníka (Vašeho dítěte) bude kompletní, až školní jídelna
obdrží od Vás  podepsanou elektronickou přihlášku buď poštou, mailem 
nebo osobně. Poté obdržíte přístupové údaje do internetového objednávání, 
variabilní symbol a číslo bankovního účtu školní jídelny.

Pozn.: V případě odeslání elektronické přihlášky poštou nebo mailem je potřeba si 
osobně vyzvednout identifikační čip.



Podrobný popis vytvo ření elektronické p řihlášky 

1. Nejdřív na úvodní stránce e-jídelníčku zvolte tlačítko:  
    Elektronická přihláška ke stravování 



1. Zaškrtněte Souhlas s řádem jídelny
2. Zvolte tlačítko: Založit novou přihlášku ke stravování 



1. Zadejte Vaší platnou mailovou adresu, kam se pošle ověřovací mail 
   z e-jídelníčku 
2. pak kontrolní PIN, (libovolné 1 až 6 ciferné číslo)  
3. a odešlete tlačítkem OK



1. Nyní stránka čeká (zpravidla 5 minut) na Vaše potvrzení mailové adresy

Nezavírejte tuto stránku  a otevřete si svůj mailový program a počkejte na 
příchod ověřovacího mailu z e-jídelníčku.



Na vaší mailovou adresu přijde tento mail, 
1. který je nutný v nezměněné podobě poslat zpět – volba ODPOVĚDĚT  a 

1. pak  z Vaší zadané mailové adresy
2. na adresu automatu e-jídelníčku
3. ODESLAT nezměněný mail 

Tak si e-jídelníček ověří, že zadaná adresa je platná a že patří Vám.
 

Vraťte se zpět na stránky e-jídelníčku a počkejte,  až se otevře stránka pro 
zadání údajů o strávníkovi (dítěti)



Zadání údajů o strávníkovi – dítěti

1. Tlačítko Návod k e-jídelníčku ukáže tuto nápovědu
2. Modré nadpisy s „*“ ukazují, že zadávaná položka je povinná
3. Pro uložení zadaných údajů stiskněte tlačítko ULOŽIT
4. Po uložení údajů si můžete elektronickou přihlášku vytisknout z PDF
5. Pak je potřeba Elektronickou přihlášku odeslat ke zpracování (poznamenejte
si přihlašovací údaje: Váš mail a kontrolní PIN – pomocí nich lze znovu 
vstoupit do elektronické přihlášky)
6. Pokud nechcete elektronickou přihlášku vyplňovat, stiskněte tlačítko Zpět na 
přihlášení



Zde je ukázka vytištěné elektronické přihlášky



1. Po kontrole zadaných údajů je možné stisknout tlačítko 
ODESLAT PŘIHLÁŠKU NA ZPRACOVÁNÍ

1. Ještě  máte možnost zkontrolovat zadané údaje a pak stiskněte tlačítko OK
2. Pokud se chcete vrátit do zadávání, stiskněte tlačítko STORNO.

1. Nakonec se potvrdí příjem přihlášky ke zpracování, pak stiskněte tlačítko OK


