Evidencia obedov zadarmo – verzia programu
ŠJ4 4.8.0.0
1. Ak je finančné pásmo < 1,20€:
Ak je finančné pásmo nižšie ako štátna dotácia 1,20€, postupujeme
takto:
-

v triede, ktorej sa štátna dotácia týka si otvoríme záložku
s označením Sociálny fond
- v ľavom dolnom rohu sa nám zobrazili 3 tlačítka – SF (sociálny
fond), ŠR (štátny rozpočet), ŠD (štátna dotácia)
- keďže naše finančné pásmo je nižšie ako 1,20€, zaklikneme si ŠR
a ŠD
- otvorí sa nám rozšírená tabuľka:
1.stĺpec – denný poplatok:
o STRAV – zadáme 0,
o ŠR – zadáme denný poplatok za vybraný druh stravy (desiata,
obed, olovrant) podľa zaradenia do finančného pásma,
o ŠD – zadáme preplatok do výšky sumy 1,20€ (ak máte finančný
limit vo výške 1,19€ a dotácia činí 1,20€, tak v stĺpci ŠD
zadáme 0,01€)
2.stĺpec – počiatočný stav:
o STRAV – zadaný PS od stravníka, v prípade, že u stravníka
neevidujeme z predchádzajúcich období žiaden preplatok alebo
nedoplatok, je tam zapísaná 0
o ŠR – keďže je začiatok roka a neprišla nám zatiaľ žiadna
dotácia je tam taktiež 0, v nasledujúcich mesiacoch sa nám
v tomto stĺpci bude zobrazovať zostatok z dotácie, ktorú sme
dostali.
o ŠD – v tomto stĺpci máme teraz zobrazenú 0, ale
v nasledujúcich mesiacoch sa nám suma zmení a uvidíme presnú
výšku sumy, ktorá nám z dotácie zostáva.
3.stĺpec – zaplatené:
o STRAV – v tomto stĺpci platbu neevidujeme
o ŠR – v tomto stĺpci evidujeme prijatú platbu, keďže platba
príde rovnaká pre všetkých stravníkov, zapíšeme platbu
prvému stravníkovi, klikneme na tlačítko ŠR a zapíše s nám
platba všetkým stravníkom. Pri zapísaní platby musíme však
od celkovej sumy stravníka odpočítať preplatok ŠD (216,001,80=214,20€). Takže do zaplateného ŠR zapisujeme sumu
214,20€.
o ŠD – tu si vypočítame preplatok z dotácie (ak máme prebytok
napr. 0,01€, dotáciu dostaneme na 8 mesiacov dopredu – je to
180 dní, takže suma, ktorú zapíšeme bude 180x0,01=1,80€
4.stĺpec – konečný stav:
o
tu sa nám zobrazuje zostatok ku koncu mesiaca, ktorý sa
bude meniť podľa počtu odobratých obedov (zaplatené –
počiatočný stav – predpis = konečný stav)
Dôležitý je pre nás aj posledný stĺpec, kde sa nám zobrazuje predpis v ŠR
ako aj v ŠD.

2. Ak je finančné pásmo >= 1,20€:
Ak je finančné pásmo vyššie ako štátna dotácia 1,20€ alebo rovné ŠD,
tu je dôležité zistiť, kto bude doplácať rozdiel medzi finannčým
pásmom a dotáciou. Ak rozdiel dopláca RODIČ, postupujeme takto:
-

v triede, ktorej sa štátna dotácia týka si otvoríme záložku
s označením Sociálny fond
- v ľavom dolnom rohu sa nám zobrazili 3 tlačítka – SF (sociálny
fond), ŠR (štátny rozpočet), ŠD (štátna dotácia)
- keďže naše finančné pásmo je vyššie ako 1,20€, zaklikneme si ŠR
a ŠD
- otvorí sa nám rozšírená tabuľka:
1.stĺpec – denný poplatok:
o STRAV – zadáme sumu, ktorú hradí rodič,
o ŠR – zadáme denný poplatok za vybraný druh stravy -desiata,
obed, olovrant, (podľa zaradenia do finančného pásma), tu
však musíme dávať pozor, aby som od sumy vybranej stravy
odpočítali čiastku, ktorú uhrádza rodič (ak napr. máme denný
poplatok dokopy 1,34€ - desiata 0,32€, obed 0,76€ a olovrant
0,26€, v olovrante zapíšeme denný poplatok STRAV 0,14€ a ŠR
0,12€)
o ŠD – zadáme 0
2.stĺpec – počiatočný stav:
o STRAV – zadaný PS od stravníka, v prípade, že u stravníka
neevidujeme z predchádzajúcich období žiaden preplatok alebo
nedoplatok, je tam zapísaná 0
o ŠR – keďže je začiatok roka a neprišla nám zatiaľ žiadna
dotácia je tam taktiež 0, v nasledujúcich mesiacoch sa nám
v tomto stĺpci bude zobrazovať zostatok z dotácie, ktorú sme
dostali.
o ŠD – v tomto stĺpci máme teraz zobrazenú 0, ale
v nasledujúcich mesiacoch sa nám suma zmení a uvidíme presnú
výšku sumy, ktorá nám z dotácie zostáva.
3.stĺpec – zaplatené:
o STRAV – v tomto stĺpci zaevidujeme doplatok, ktorý prijmeme
od rodiča
o ŠR – v tomto stĺpci evidujeme prijatú platbu, keďže platba
príde rovnaká pre všetkých stravníkov, zapíšeme platbu
prvému stravníkovi, klikneme na tlačítko ŠR a zapíše s nám
platba všetkým stravníkom.
o ŠD – tu nezapisujeme nič.
4.stĺpec – konečný stav:
o
tu sa nám zobrazuje zostatok ku koncu mesiaca, ktorý sa
bude meniť podľa počtu odobratých obedov (zaplatené –
počiatočný stav – predpis = konečný stav)
Dôležitý je pre nás aj posledný stĺpec, kde sa nám zobrazuje predpis v ŠR
čiže prehľad za celý mesiac.

Ak je finančné pásmo vyššie ako štátna dotácia 1,20€, tu je dôležité
zistiť, kto bude doplácať rozdiel medzi finannčým pásmom a dotáciou.
Ak rozdiel dopláca ZRIAĎOVATEĽ, postupujeme takto:
-

v triede, ktorej sa štátna dotácia týka si otvoríme záložku
s označením Sociálny fond
- v ľavom dolnom rohu sa nám zobrazili 3 tlačítka – SF (sociálny
fond), ŠR (štátny rozpočet), ŠD (štátna dotácia)
- keďže naše finančné pásmo je vyššie ako 1,20€, zaklikneme si SF,
ŠR a ŠD
- otvorí sa nám rozšírená tabuľka:
1.stĺpec – denný poplatok:
o STRAV – zadáme 0,
o SF – zadáme doplatok od zriaďovateľa,
o ŠR – zadáme denný poplatok za vybraný druh stravy -desiata,
obed, olovrant, (podľa zaradenia do finančného pásma), tu
však musíme dávať pozor, aby som od sumy vybranej stravy
odpočítali čiastku, ktorú uhrádza rodič (ak napr. máme denný
poplatok dokopy 1,34€ - desiata 0,32€, obed 0,76€ a olovrant
0,26€, v olovrante zapíšeme denný poplatok do SF 0,14€ a ŠR
0,12€)
o ŠD – zadáme 0
2.stĺpec – počiatočný stav:
o STRAV – zadaný PS od stravníka, v prípade, že u stravníka
neevidujeme z predchádzajúcich období žiaden preplatok alebo
nedoplatok, je tam zapísaná 0
o SF – zadáme 0
o ŠR – keďže je začiatok roka a neprišla nám zatiaľ žiadna
dotácia je tam taktiež 0, v nasledujúcich mesiacoch sa nám
v tomto stĺpci bude zobrazovať zostatok z dotácie, ktorú sme
dostali.
o ŠD – v tomto stĺpci máme teraz zobrazenú 0, ale
v nasledujúcich mesiacoch sa nám suma zmení a uvidíme presnú
výšku sumy, ktorá nám z dotácie zostáva.
3.stĺpec – zaplatené:
o STRAV – v tomto stĺpci neevidujeme žiadnu úhradu od rodiča
o SF – zapíšeme úhradu od zriaďovateľa (doplatok),
o ŠR – v tomto stĺpci evidujeme prijatú platbu, keďže platba
príde rovnaká pre všetkých stravníkov, zapíšeme platbu
prvému stravníkovi, klikneme na tlačítko ŠR a zapíše s nám
platba všetkým stravníkom.
o ŠD – tu nezapisujeme nič.
4.stĺpec – konečný stav:
o
tu sa nám zobrazuje zostatok ku koncu mesiaca, ktorý sa
bude meniť podľa počtu odobratých obedov (zaplatené –
počiatočný stav – predpis = konečný stav)
Dôležitý je pre nás aj posledný stĺpec, kde sa nám zobrazuje predpis v SF a
ŠR čiže prehľad za celý mesiac.

