
 

GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. 

Vysočanské náměstí 500 

190 00 Praha 9 - Nové Vysočany 

IČO 49626931; tel./fax (+420) 266 310 724; http://www.gymjs.cz; e-mail: gymjs@gymjs.cz 

 
 

 
Webová aplikace JÍDELNA 

 
 
Webová aplikace JÍDELNA je program vyvinutý absolventem přímo pro potřeby našeho gymnázia. 
Přihlašování a odhlašování obědů provádí studenti nebo jejich rodiče na adrese 
http://jidelna.gymjs.net po přihlášení svým jménem a heslem. 
Heslo pro přihlášení vydává prof. Kubíková, sekretářka paní Hrádková, nebo manažer ing. Holas. Při 
prvním přihlášení se každému uživateli automaticky nabízí možnost si přidělené heslo změnit dle 
vlastní volby. 
 

Práce s aplikací 
Po přihlášení na adrese http://jidelna.gymjs.net  se otevře okno, ve kterém jsou v horní části obrazovky 
záložky v pořadí Moje obědy, Tarify, Vyúčtování, Nastavení strávníka, Stránky jídelny, Jídelní lístek 
a Odhlášení. Zvláště věnujte prosím pozornost těmto záložkám: 
 
Moje obědy 
Slouží k jednotlivému přihlašování/odhlašování obědů.  Implicitně je nastaven aktuální měsíc, v horní 
části obrazovky je možné vybrat jiný. 
Přihlašování a odhlašování obědů lze provést dvěma způsoby. Za prvé pro celý sloupec nebo řádek 
najednou kliknutím na tlačítko „přihlásit“ nebo „odhlásit“ v záhlaví příslušného sloupce nebo řádku. 
Za druhé označením příslušných polí a kliknutím na „přihlásit vybrané“ nebo „odhlásit vybrané“. 
Odhlásit je možné také celý měsíc. 
Ve 14 hodin předchozího dne je přihlášený oběd zaplacen z kreditu uživatele a kuchyně tento zaplacený 
oběd zahrne do celkového počtu obědů pro následující den. 
Barvy jednotlivých polí v tabulce jsou vysvětleny v části Legenda. 
 
Vyúčtování  
Každý strávník má pro úhradu stravného vytvořen kreditní účet, jehož stav může sledovat 
prostřednictvím této záložky. Na kreditní účet se prostředky převádějí z bankovního účtu dávkově 
jednou týdně. Úhradu je proto třeba provádět s dostatečným předstihem. 
Výdej obědů zatím funguje i se záporným kreditem strávníka, upozorňujeme však na skutečnost, že 
tato možnost bude postupně a po zaběhnutí systému utlumena. 
 
Nastavení strávníka 
Zaškrtnutím příslušného políčka můžete na této záložce nastavit dny v týdnu, ve kterých se budou 
obědy přihlašovat automaticky. Také takto označené obědy je možné jednotlivě odhlašovat do 14:00 
hodin předchozího dne. 
 
Odhlášení 
Program neodhlašuje uživatele automaticky při zavření okna prohlížeče.  Na to je třeba dbát zejména 
při přihlašování se z nezabezpečených sítí a ze systému se vždy odhlásit. 
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