SW pro výpočet Spotřebního
koše v Dětských sk. od f. Barda
Jak efektivně a průběžně počítat spotřební koš dle vyhlášky MPSV 350/2021 Sb.

Bc. Bohumil Barda,
majitel společnosti

Oč tu běží
● MPSV
Splnění vyhlášky
● Dětské skupině
Příspěvek od státu
● Všem
Zdravý vývoj dětí

Co po mě může chtít kontrola
1)
2)
3)
4)
5)

Výsledek (tisk) výpočtu spotřebního koše (SK)
Zařazení potravin (skladových karet) do SK
Výdejky a na nich jídelníček (z čeho se co vařilo)
Počty porcí (norma F - děti 1-2 roky, D - děti 3+)
Jak jsem k nim došel - zařazení do věkové skupiny

Co je NUTNÉ v programu JEDNORÁZOVĚ udělat
Založit skladové karty (SW modul 1-Sklady)
možností je víc
- pracnější na začátku = benefity při práci
- nejstručnější - méně přehledné
a) Klasický sklad se všemi kartami
Přehled o všem - příjemky, výdejky, stav
skladu, inventury… včetně hospodaření s
finanční normou (úspora/provarek)
Podklady pro dotazy kontrol co jak zatříděno

Co je NUTNÉ v programu JEDNORÁZOVĚ udělat

b) Mám jen karty co jdou do SK (mouku, čaj, sůl, pečivo atp. neeviduji)
c) Základní sada karet - založili jsme za Vás - s váhovou jednotkou (kg/g) ZE-Čerstvá, ZE-Sušená,
ZE-Sterilovaná, OV- Čerstvé, …. TU-R, TU-Ž…BR-Loupané, VE, VE-Sušená
Vhodné pro toho, kdo nechce vést X karet pro každou potravinu zařazenou do SK - míchání jablek s hruškami a
domluví se třeba tak i s případným výrobcem dovážené stravy.
d) Nechat si jen 12 karet: MA, ... TU-R, TU-Ž, … ZE, OV, BR, … VE a budete zadávat už přepočítané (pracné)
Vhodné pro ty, co chtějí do SW zadávat minimálně dat a co dostanou takto data od výrobce dovážené stravy.
U varianty d) je třeba se dobře připravit na kontrolu - umět odpovídat na otázky z čeho se vařilo
(podrobný JL, mít recept = znát složení).

Co je DOBRÉ v programu JEDNORÁZOVĚ udělat
1)

Pokud nechci při každém výpočtu SK
(ze začátku bude asi sledován ob den,
pak asi jen každý týden) počítat porce a
pořád dokola je zadávat do SW, tak si
založím dvě skupiny strávníků (1-2
roky a 3 roky) - založili jsme za Vás
Můžete si založit i další - např. dospělé
(pokud si povedete komplet sklad), či děti
MŠ 7 let (pokud máte DS u MŠ) atp.
Zvolte tabulku pro výpočet SK
- Přesnídávk-Oběd-Svačina
- Celý den
A druh stravování
- Klasika
- LOV (místo masa vejce)

Co je DOBRÉ v programu JEDNORÁZOVĚ udělat

2) Založit si strávníky (SW modul 3 - Strávnící, ev. rozšiřující modul 4 - Hromadní strávníci)
a)

Klasické - jméno, příjmení, dat. narození (podle kterého se bude zařazovat do patřičné věkové sk.)
Výhoda je, že doložíte kontrole kdo byl kdy jak zařazen a navíc máte přehled o tom, kolik mají platit za
stravu. Na tuto evidenci strávníků lez pak navázat mnoho další modulů!
- Platebních (pokladna, banka i možnost fakturace, případně složenky)
- Internetový náhled na vyúčtování (kdo kdy má/měl jakou stravu objednánu, za kolik…)
- Možnost přihlášek/odhlášek, případně i výběru z více druhů (vege, diety:bezlepková, mléčná, …)
- Školní aktivity a platby (výlety, kroužky, plavání, cvičení, bilingvní atp.)
Státní svátky, hromadné editace prázdnin, šablony pro stravovací zvyklosti (Po, St, Pá jdou “po O”).

b)

Hromadné - stačí zadat po jednom do skupiny a k nim psát počty porcí (přesnídávka, oběd, svačina)
SW si pamatuje počet porcí za den, ale z toho nic dalšího nezískáte a musíte jinak prokázat zařazení dětí.

Výhoda mít strávníky je, že si kdykoli SK spočítáte klidně za 1/2 roku, rok… - pro obměkčení kontrol.

Co je NUTNÉ v programu PRAVIDELNĚ dělat
1)

Příjem - příjemku/ky (PR)

a)

Jedna fiktivní - 10 tun za 0,- Kč
na každou kartu ať je z čeho
čerpat (do mínusu to nejde).

b)

Reálnou (pak lze sledovat stav
skladu - inventury, hospodaření s
normou atp.)

2)

Výdej - výdejky (VY) za den
- Co se použilo
- Kolik toho bylo

Do VY lze načíst PR (např. za
pečivo), což výrazně zrychlí výdej!

Co je DOBRÉ v programu PRAVIDELNĚ dělat

3) Jídelní lístek (JL = SW modul 6) - pamatuje si jídla včetně alergenů, velikosti (stačí napsat pár písmen a našeptává)
Bude hlídat alergeny karet na VY a JL, lze tisknout na nástěnku, lze zdarma vystavit na www.jidelna.cz jedním tlačítkem
včetně alergenů, ev. složení, postupu přípravy, nutričních hodnot a po přihlášení i velikost porce a ceny (volitelné).

Co je DOBRÉ v programu PRAVIDELNĚ dělat
4) Pokud máte strávníky, tak docházku či počty porcí hromadného str. - lze dělat denně, ale i týdně (před výpočtem SK)

Co je NUTNÉ v programu PRAVIDELNĚ dělat
5) Výpočet spotřebního koše (SW modul 5) průběžně a 1x za měsíc i tisk pro případné kontroly

Co k tomu potřebuji
Doporučené a cenově zvýhodněné balíčky:

Moduly nezbytné:
05 - Spotřební koš = 500,- Kč
01 - Sklady = 2.700,- Kč
Moduly vhodné:
06 - Jídelníček = 1.200,- Kč
03 - Strávníci = 3.300,- Kč, který lze rozšířit o modul
04 - Hromadní strávníci = 1.800,- Kč - více porcí u str.
Moduly doporučené:
10 - Internetový náhled = 300,- Kč + služba 100,-/měs.
02 - Pokladny (PP, PV) = 900,- Kč
08 - Banka (BV, BP) = 3.800,- Kč
Moduly volitelné:
13 - Plátci DPH
15 - Internetové objednávky+výběr = 3.600,- + služba
… Přístupový a docházkový s., Vazba na Bakaláře, ŠAP

Dětská skupina Základ za 4 900 Kč
Obsahuje: Sklad, Strávníci, SpoKoš, JL, Internetový náhled + služba *
Dětská skupina Klasa za 5 700 Kč
Obsahuje: Sklad, Pokladna, Strávníci, SpoKoš, JL, Internetový náhled + sl.*
* - k modulu 10 - Internetový náhled, je nutné plati pololetně za provoz služby.
Máme i další balíčky např.:
DS OPTIM za 8.200,- Kč
K modulům Klasa dostanete i modul Komunikace s bankou a Fakturaci
FinOp (dokoupení všech finančních modulů) za 4.600,- Kč
Obsahuje moduly: Pokladny, Banky, Faktury
Škola za 8.800,- Kč pro vedení agendy aktivit (školné, výlety, kroužky…)
Obsahuje moduly: Pokladny, Banka, Faktury + Školní aktivity a platby

Všechny ceny v prezentaci jsou bez DPH.
Na služby se uzavírá smlouva (SPS).

Co nabízíme za produkt

Osvědčený, modulární program se zázemím, pro rychlý a bezchybný výpočet spotřebního
koše za libovolné období.
Osvědčený = cca 700 instalací po celé ČR a víc jak dvacetiletá (čtyřicetiletá) praxe ve ŠJ
Modulární = roste s vašimi potřebami - máme 23 modulů - evidenční, platební, školní aktivity…
Se zázemím = nejsme firma “one man show”, máme zastupitelnost v době nemoci, dovolené…
Za libovolné období = kdykoliv během měsíce zjistíte, jak na tom jste a můžete SK korigovat.
Nejste tedy odkázání na to jen zpětně “Plakat nad rozlitou kategorií 3.”

Co nabízíme za služby

-

Podporu Horké Linky každý pracovní den 8-15:30 (1%/měs. z akt. ceníkové ceny modulů)

-

Pravidelnou aktualizaci - legislativní i technickou (kompatibilita a bezpečnost) - SPS 10%

-

Vzdálený servis přes internet (vzdálené připojení na HelpDesk) a telefon

-

Servisní výjezdy (z Prahy, Středočeského kraje a Zlína)

-

Kontextovou nápovědu přímo v programu a podrobný manuál (263 stran) s obrázky

-

Možnost bezpečné zálohy do Cloudu (od 20,- Kč/měs.)

Jak objednat

Napište e-mail na
DS@Barda.cz
Jen tam dostanete speciální
balíček pro DS se slevou.
www.barda.cz

Nenecháme Vás v tom

Moc děkuji za Váš čas a pozornost

Rád odpovím na Vaše dotazy.
Bohumil Barda, ředitel společnosti

tel:: 603 374 890

