
Co Vám přinese Jídelna 2018? 
Drazí zákazníci, 

Náš program jídelna přináší ve verzi 2018 mnoho změn. Tak. Nyní zklidněte svůj dech, zase tak zlé to 

nebude. Většina z Vás si těch nejzásadnějších změn ani nevšimne. V následujícím textu vás provedeme 

jednotlivými změnami a také Vám ukážeme, jaké nové možnosti Vám tyto změny otevírají. Posaďte se 

a jdeme na to. 

Nové menu 

První změny si všimnete hned po spuštění programu. Přeorganizovali jsme hlavní menu. Proč? Staré 

menu bylo pozůstatkem ještě z minulého století, z dob verze jídelny pro MS DOS. Jídelna pro Windows 

ale poskytuje spoustu nových funkcí a tak jsme se rozhodli je rozmístit konečně tak, jak k sobě logicky 

patří. Významně se tedy vyprázdnilo menu přehledy, odkud jsme přesunuli položky do logicky 

souvisejících menu, konkrétně: 

• Příjemky, Výdejky a Spotřební koš se přesunuly do menu Sklad. 

• Tisk objednaných porcí, Přehled vzdálených objednávek, Měsíční uzávěrka, a Roční 

uzávěrka strávníků se přesunuly do menu Strávníci. 

• Měsíční uzávěrka se přejmenovala na Měsíční uzávěrku skladů a pokladny. 

• Automatizovaný Jídelní Systém se osamostatnil a přesunul z Menu Systém do lišty 

pod novým jménem Automatizace. 

• Jídelníčky a Normování se přesunuly úplně doleva na začátek lišty. 

• Do menu Přehledy naopak přibyly přehledy Uživatelů (tj. těch, kteří se mohou do 

programu přihlašovat pod heslem), Místností a Středisek. Také jsme sem přidali odkaz na 

Sklad IDM, abyste ho pohodlněji našli. 

Všechny tyto změny jsme udělali s cílem zpříjemnit, zjednodušit, zpřehlednit a urychlit Vaší práci 

s programem. Všechno je samozřejmě otázkou zvyku, ale zatím všichni, kdo nové menu viděli, si na ně 

zvykli celkem rychle. Věříme, že i Vám tato změna brzy přejde do krve. 

A abyste nepřišli úplně zkrátka, přidali jsme Vám možnost nejen nastavit si obrázek na pozadí, ale i 

možnost změnit si základní barevné schéma programu – oboje najdete v menu Systém / Nastavení / 

Jídelny. Moje oblíbená je saténově bílá. 

Noční můra jménem GDPR 

Ano, jistě, velmi neoblíbená zkratka. I my jsme se museli přizpůsobit. A vzali jsme to raději z gruntu. 

Již ve starších verzích Jídelny jste mohli využít možnosti zamknout program pod heslo. Dokonce bylo 

možné mít v programu i více uživatelů, kteří měli přístup jen k některým modulům a podle toho, pod 

kterým jménem jste se do programu přihlásili. Nově můžete uživatelům nejen zakázat přístup k určitým 

modulům, ale i zakázat jim vidět osobní data, která v programu evidujete.  

S ochranou osobních údajů souvisí i další změna, které si bezpochyby hned všimnete – některé 

položky jsou nově popsány modrým textem, jako například níže na obrázku č.1. 



 

Obrázek 1 - Označení údajů potenciálně odesílaných na internet. 

Takto označené údaje mohou být odesílány na portál www.jidelna.cz, v zásadě kvůli provozu 

internetových objednávek. V programu jsou takto označeny všechny položky, které by někdy mohly 

být odeslány, bez ohledu na to, jestli využíváte objednávky, či jen vystavujete jídelní lístky. Co všechno 

konkrétně se odesílá záleží na tom, které moduly máte zakoupeny a jestli provozujete internetové 

objednávky. Pro podrobnější rozpis se můžete podívat do manuálu nebo nápovědy v programu, úplný 

výčet najdete v sekci 15.6. 

Údaje, které nám přes šifrované spojení odešlete, jsou zpracovány naším programem a uloženy 

v databázi, nad kterou běží internetové a mobilní objednávky. K většině těchto údajů nemají přístup 

ani naši servisní technici, pouze programátoři, kteří portál jidelna.cz spravují a vylepšují. Všichni jsou 

vázáni našimi vnitřními předpisy, nějakého úniku se proto nemusíte bát. 

Instituce – nový základ programu 
Pokud již používáte přihlašování do programu Jídelna s pomocí hesla, určitě si ihned všimnete nově 

přidané položky v přihlašovacím dialogu, jak je to například obrázku č. 2.  

 

Obrázek 2 - Přihlašovací okno. 

Tato položka se jmenuje Instituce a naznačuje asi největší strukturální změnu v programu Jídelna od 

přechodu na windows. 

http://www.jidelna.cz/


Většina z Vás se vůbec nemusí bát a změny si ani nevšimne. Při aktualizaci programu na verzi 2018 

pro Vás jednu instituci jménem Jídelna založíme a převedeme na ni všechny údaje, které jsou potřeba, 

tedy kontaktní údaje, číslo bankovního účtu i všechna data uložená v programu. Pokud budete chtít 

zadat do programu druhou a další instituci, zavolejte, přidat instituci mohou jen naši technici. 

Proč byste něco takového měli chtít? Hlavní vlastností institucí je, že sice sdílí adresář osob a jídelní 

lístek, ale například seznam strávníků, sklady, majetek a další už má každá instituce svoje. Především 

ale má každá instituce své číslo účtu a na něj navázané výpisy a svoje pokladny. Tudíž ten, kdo má 

přístup do instituce Jídelna a ne do Instituce Škola (například), uvidí pouze výpisy s platbami za stravné, 

ale ne výpisy s platbami mezd nebo například za kroužky. A naopak – ten, kdo se stará o školní platby 

nepotřebuje vidět sklad nebo účty strávníků. 

Každá instituce má své správce a lidi, kteří mají k jejím datům přístup – vše se nastavuje v Nastavení 

uživatelů a rádi Vám s tím pomůžeme. Ještě jednou bych Vás chtěl uklidnit – v zásadě pokud nebudete 

chtít vést více jídelen v jednom programu nebo evidovat v programu také školní platby, nebudete nic 

z tohoto potřebovat a na Vaší práci by se nemělo nic změnit. 

Školní platby? Co to je? A týká se mně to? 
Verze 2018 přináší jednu novou velkou funkční novinku – modul č. 23 Školní platby. Je určen 

především větším školám, které nabízejí dětem placené kroužky, vybírají peníze na školy v přírodě, 

školní výlety atd., které také většinou mají oddělený účet na platby stravného a tyto ostatní platby. 

Modul školní platby umožňuje založit si pro každou takovou položku tzv. Aktivitu, která bude mít svého 

vedoucího, účastníky, cenu, umožňuje kontrolovat, kdo má už kolik zaplaceno a případně přidělovat 

účastníkům příspěvek na účast. K aktivitám lze také navázat faktury (například za pronájem areálu a 

autobusu) a sledovat jejich bilanci. Lze generovat inkasní příkazy, pokladní doklady, seznamy účastníků, 

předpisy plateb atd. 

 

Obrázek 3 - Okno nastavení instituce. 

Jedná se tak typicky o činnost, kterou nevykonává vedoucí jídelny, ale například hospodář školy. 

Protože program jídelna může být instalován v serverové verzi, kdy do něj může přistupovat více 

uživatelů najednou, může tak s jedním seznamem osob pracovat jak vedoucí jídelny (která si z osob 



udělá strávníky), tak ekonom školy (která si z osob udělá osoby aktivit), tak například ředitel (který 

může sledovat docházku zaměstnanců do budovy). Každý z nich bude mít přístup jen k těm agendám 

a údajům, které potřebuje. S nastavením Vám samozřejmě pomůžeme. 

Pokladny 
Ano, všimli jste si správně. Od verze 2018 můžete mít v programu více hotovostních pokladen. 

Pokladna, kterou jste používali doposud je nově pojmenována Hlavní pokladna (ale můžete si ji 

přejmenovat, jak je libo) a jako její pokladník je označena osoba vyplněná jako vedoucí jídelny. 

Pokud si v programu ponecháte jen jednu pokladnu, zůstane vše při starém, snad jen že při otevření 

menu Finanční operace / Pokladny se otevře nové okno seznamu pokladen (je na obrázku č. 4), kterou 

budete muset otevřít, abyste se dostali k samotným dokladům (podobně jako vybíráte sklad, abyste se 

dostali ke kartám). Pokud budete vystavovat pokladní doklad například z příjemky nebo strávníka, 

vygeneruje se rovnou z této jediné pokladny. 

 

Obrázek 4 - Seznam pokladen a detail jedné takové pokladny. 

Pokladnu může spravovat vždy jen správce instituce a její pokladník, lze tedy rozdělit pokladny mezi 

například učitele, kteří vybírají peníze na své kroužky. 

Další úpravy 
Ani další vývoj programu jsme neodsunuli na vedlejší kolej, přidali jsme tak několik nových funkcí, 

které Vám usnadní práci. Zejména se jedná o následující:   

• Pro urychlení práce s dlouhými seznamy dokladů (jako jsou pokladny, výdejky, faktury 

aj.) nyní program v základu načte pouze doklady za poslední dva měsíce. Pokud budete chtít 

pracovat i se staršími doklady, zaškrtněte v části s filtry volbu „Načítat vše“. 

• Jídelní lístky – nemálo z Vás požadovalo možnost připsat si nějaký text k jídelnímu 

lístku. Protože údajů, které by strávníci měli k jídelnímu lístku dostat je více, přidali jsme 

možnost vytisknout si „doplňkové informace“ – najdete je v okně Nastavení tisku při tisku 

Jídelního lístku (viz obrázek 5). Na tisku pak bude i seznam alergenů a vysvětlení písmen u 

velikostí porce. 



 

Obrázek 5 - doplňkové informace k jídelnímu lístku. 

• Možnost vydat obědy na žolík hromadnému strávníkovi takříkajíc jedním úderem – 

pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+B vydáte všechny nevydané porce u hromadného 

strávníka. 

• Nově můžete přidělit (hromadné i jednotlivě) var. symbol osobě / strávníkovi – 

program přidělí jako VS přihlašovací jméno k iAJS, které je zaručeně unikátní. 

• Pracujete-li v mateřské školce, určitě Vám není neznámé přepisování docházky z 

„plachet“ – třídních seznamů žáků a jejich docházky. V programu Jídelna si nyní můžete 

podobnou plachtu zobrazit a přímo v ní editovat objednávky, nebo si takový přehled 

vytisknout. Najdete ho v Evidenci Strávníků v menu pod pravým tlačítkem myši, Práce se 

zobrazenými strávníky / Editace Stravy. 

• Pokud využíváte modul 17 – Objednávky, mohou si strávníci, kteří u vás mají vyplněný 

e-mail, nechat odeslat potvrzení objednávky z objednávkového počítače (tato funkce vyžaduje 

mít správně nastavený SMTP server, s čímž Vám pomůže školní správce sítě). 

• Na přihlášku ke stravování (najdete v menu Přehledy / Adresář osob v menu pod 

pravým tlačítkem Práce se zobrazenými osobami / Tisk / Přihlášky ke stravování) jsme přidali 

souhlas se zpracováním osobních údajů. 

• Rozšířili jsme možnosti filtrování a přidali možnost invertovat právě zadaný filtr (pro 

vyhledání například všech, kdo nepatří do určité skupiny). 

• Opravili jsme 37 chyb nahlášených našimi testery i uživateli. 



Mobilní aplikace 
Na závěr bychom Vás rádi upozornili na novinku, která pro Vás sice zase tak podstatná nebude, ale 

pro Vaše strávníky ano – nově nabízíme aplikaci pro mobilní telefony, kde si mohou zobrazit jídelní 

lístek, kontaktní informace od jídelny a o jídelně, v rozšířené verzi pak přibude i možnost objednávek a 

odhlášek. Aplikace je napojena na portál www.jidelna.cz, se kterým standardně synchronizujete, čili 

pro Vás se nic nemění. Aplikace Jídelna.cz je pro operační systém android verze 4.3 a vyšší a lze ji najít 

v obchodě Google Play. 

 

Tak, doufám, že Vás tento výčet, který nakonec vyšel na šest stran, zcela nevyčerpal. Doufáme, že 

Vám program Jídelna bude i nadále pomáhat a ulehčovat práci a umožní Vám věnovat se tomu, co 

považujete za podstatné a důležité. Naši technici jsou tu pro Vás každý pracovní den od 8:00 do 15:30 

na telefonu 241 495 088 a na mailu servis@barda.cz. Neváhejte se na nás obrátit. 

S pozdravem a přáním všeho dobrého 

 

Za firmu Barda SW, HW 

Mgr. Matěj Jan Morávek 
Kontrola kvality 
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