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Soustřeďte se na to, co je pro vaši jídelnu důležité.
O to ostatní se postaráme my.
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Posláním předškolního vzdělávání je rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu a celkový  
citový postoj vůči ostatním lidem a světu. Dovést dítě k tomu, aby v rozsahu  

svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální zdatnost.
Cílem každé mateřské školy je, aby se v ní všechny děti cítily dobře a byly spokojené.

Tomuto poslání se můžete věnovat naplno. Naše nástroje vyřeší vše ostatní. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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STRAVOVACÍ SYSTÉM

Evidence strávníků, platby, tisky přehledů či prodej zboží. To je jen malá ochutnávka z toho,  
s čím vám může pomoci Stravné 5. generace. 

Program spravuje objednávky a úhrady strávníků, eviduje platby za stravné, školné a další služby, 
pracuje s jednotlivými i vícenásobnými strávníky a eviduje příspěvky FKSP a jiné dotace. Navíc umí 
hromadné přihlášky a odhlášky, sleduje historii změn u individuálních objednávek či hlídá stravovací 
zvyklosti jednotlivých strávníků. Důležité je i potvrzení o úhradě školného pro rodiče. 

Stravné 5 lze rozšířit o další užitečné moduly. Snadno si tak poskládáte nepostradatelného pomocníka.

STRAVNÉ
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Systém prověřený časem



Jak jistě víte, evidovat matriku je zákonnou povinností každého školského zařízení.  
Data z matriky od vás může při kontrole požadovat ČŠI a také je vaší povinností je dvakrát ročně  
zasílat Českému statistickému úřadu.

Matrika VIS odpovídá všem zákonným požadavkům. Je to jednoduchý program s přehlednou  
a intuitivní pracovní plochou, který zvládne obsloužit opravdu každý.

Kromě evidence osob lze přímo z programu tisknout sestavy či posílat e-maily klientům.

Matriku lze rozšířit o další potřebné funkce. Program také jednoduše propojíte se systémem Stravné 
ve školní jídelně. Získáte tak jednotnou evidenci, díky které budete s daty pracovat jen jednou.

MATRIKA
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Evidence matriky na míru vaší skolce



Díky Strava.cz můžou rodiče svým dětem přihlašovat a odhlašovat stravu po internetu.  
K tomu slouží webová stránka www.strava.cz nebo mobilní aplikace.

Do Strava.cz rodič vstoupí bezpečně pomocí přihlašovacího jména a hesla. Po přihlášení má  
k dispozici jídelníček, informace o stavu konta, měsíční přehledy a mnoho dalšího. 
Rodič zde přihlašuje a odhlašuje stravu dle potřeby. Vše se děje bez nutnosti volání do jídelny  
či školky, odpadá zapisování do notýsku a celý proces se zpřehledňuje.  
Zodpovědnost za objednanou stravu je přenesena na rodiče. Ten má ale díky intuitivní aplikaci  
přehled o penězích i objednané stravě.

Na straně jídelny se jedná o významné zjednodušení administrativy. 
Jídelna určuje pravidla pro objednávání stravy. Stanovuje například, do kdy nejpozději smí rodič  
odhlásit a přihlásit stravu na další den nebo stanovuje takzvané „spojené druhy“, které říkají,  
že pokud odhlašujete svačinku, musíte odhlásit i oběd. 
K obsluze si vystačí jen s jedním tlačítkem v programu a celá Strava.cz se dá nastavit  
jako bezobslužná a funguje tak automaticky.

STRAVA.CZ
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Pomocník pro vás i rodiče



Díky modulu Banka mohou rodiče platit za stravné, školné a kroužky bezhotovostně: inkasem  
nebo jednorázovým či trvalým příkazem ze svého účtu.

Vedoucí školní jídelny si z Banky načte příchozí platby, které si sám program následně přiřadí  
ke kontům jednotlivých strávníků. Vše se děje téměř automaticky. Díky tomu se vyvarujete případných 
chyb, ke kterým dochází při ručním opisování příchozích plateb do programu.

Díky bezkontaktnímu výběru peněz navíc odpadá práce s vypisováním pokladních dokladů, zbavíte 
se hmotné zodpovědnosti za hotovost a především ušetříte čas.

Banka funguje dvojím směrem – z internetového bankovnictví skrze výpisy z účtů do programů VIS  
i opačně. Proto lze Banku použít i pro úhrady faktur z programu na skladovou evidenci. Banku oceníte 
také jako nástroj, díky kterému jednoduše hromadně vrátíte přeplatky strávníkům zpět na jejich účet. 

BANKA
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První on-line aplikace pro rychlou kontrolu cen jídel, přeceňování a tvorbu přehledných kalkulačních 
listů pro hlavní i doplňkovou činnost.

Tento nástroj je vhodný pro všechny stravovací provozy, které chtějí mít kalkulace cen pod kontrolou, 
přeceňovat jednoduše a během pár minut či vytvářet srozumitelné podklady pro ekonomku a kontrolu.

Součástí aplikace jsou hned dvě on-line kalkulačky, díky kterým vypočítáte ceny jídel, zisk, režijní  
náklady aj. sami, rychle a bez stresu.

Jedna z kalkulaček, takzvaná Minikačka, je dostupná zdarma. Slouží pro rychlé ověření správnosti cen 
pro různé typy strávníků. Výsledky, které získáte, si můžete jednoduše uložit nebo vytisknout.

Druhá kalkulačka, Maxikačka, vytváří z vámi zadaných dat přehledné kalkulační listy. 
Jejich součástí je i legislativně podložené vysvětlení, jak kalkulace vznikla. V případě kontroly stačí  
tento list předložit jako obhájení správnosti kalkulace. Data do této kalkulačky můžete zadat ručně 
nebo exportovat přímo z programu Stravné.

Aplikace je dostupná na adrese www.kacka.adelis.cz.

KALKULAČKA KAČKA

14



SKLADOVÁ EVIDENCE

Program MSklad má za úkol kontrolovat záruční dobu materiálu, hlídat minimální zásoby skladu  
a sledovat různé finanční limity. Pomáhá s příjemkami, výdejkami nebo i s inventurními sestavami  
pro fyzickou inventuru.

Dalšími nedílnými funkcemi MSkladu jsou kontrola vyfakturovaných příjemek, tisk měsíčních hlášení 
(uzávěrkových sestav) či sestavení inventury k libovolnému datu. 

Jistě oceníte i přehlednou evidenci všech přijatých faktur či možnost vystavení příkazů k úhradě  
k došlým fakturám – vše jednoduše a přímo v programu.

Program MSklad lze rozšířit o mnoho užitečných modulů, vždy podle typu vašeho provozu 
a vašich potřeb.

MSKLAD

16

Sklad jasně a přehledně 



Díky tomuto modulu můžete sledovat finanční bilanci za libovolné období, porovnávat skutečné 
náklady s finanční normou či zobrazovat trendy za vámi stanovené období.

Dále získáte přehledy pro různé finanční limity, druhy jídel či hlavní a doplňkovou činnost. 
Nedílnou součástí je i nástroj pro vytvoření vnitřní směrnice.

Modul Spotřební koš vám usnadní práci se skladovými kartami a spotřebním košem.
Jeho součástí je přehledný průvodce nastavením skladových karet a kalkulátor spotřebního koše.
Při sestavování jídelníčku snadno vytvoříte on-line odhad plnění spotřebního koše a vyhodnocení 
spotřeby jednotlivých skupin surovin. 

Lze zde odděleně sledovat spotřebu rostlinných a živočišných tuků či vyhodnocení spotřebního koše 
dle finančních limitů a druhu výdeje (HČ a DČ).

Jistě oceníte i jednoduchý tisk sestav plnění spotřebního koše za libovolné období či grafického 
přehledu na nástěnku pro rodiče.

FINANČNÍ BILANCE

SPOTŘEBNÍ KOŠ
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MODULY PROGRAMU MSKLADpro mateřské školy
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Vytvářejte jídelníčky a normujte snadno a rychle s modulem Receptury a normování. 

Jídelníček vytvoříte s vazbou na věkové skupiny a počet strávníků. Po vytvoření jednoduše  
odešlete do programu Stravné a na internet. Samozřejmostí modulu je i jídelníčková nápověda, 
díky které se neztratíte.

Modul dále obsahuje vzorové receptury, které snadno přizpůsobíte svým potřebám. 
Navíc zde vytvoříte i vlastní receptury, které si uložíte pro příští použití. Ze surovin ve zvolených r
ecepturách získáte kalkulaci předpokládané spotřeby a odhad finanční bilance či plnění spotřebního 
koše.

Součástí modulu je také práce se žádankou – rychlá tvorba na daný den dle skupin a počtu strávníků, 
úprava dle spotřeby či vytvoření pokusné žádanky. Nechybí zde ani automatické vytvoření výdejky 
ze žádanky.

RECEPTURY A NORMOVÁNÍ



PREVENCE

Modul Sejf dotahuje zálohování dat k dokonalosti. Funkčně jde o rozšíření Chytré zálohy,  
která je součástí každého programu VIS. 

Zálohy pomocí modulu Sejf jsou bezpečně ukládány na profesionální, spolehlivé a zálohované 
servery. Data jsou zde nedostupná pro neautorizované osoby. V případě potřeby lze data navíc  
zašifrovat a zabezpečit heslem.

Velikost dat jednotlivých záloh není omezena a samotné odeslání trvá jen několik vteřin.

Jak Sejf funguje v praxi?
Servisní technik nastaví zálohování jako pojistku Chytré zálohy. To znamená, že když zálohujete  
pomocí Chytré zálohy, tak jak jste zvyklí, data se automaticky stahují i do Sejfu. Kombinace Chytré 
zálohy a Sejfu je nejlepší pojistkou před ztrátou dat.

Se Sejfem se nemusíte bát ztráty flashdisku nebo shořelého počítače. Data budete mít vždy  
v bezpečí.

U nás jsou vaše data v bezpečí

SEJF
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Nejen o zdraví se musíme starat průběžně. I vaše programy potřebují minimálně jednou ročně  
kontrolu specialisty.

Díky preventivní návštěvě technika, specialisty VIS, budete mít jistotu, že je váš program v pořádku  
a data v bezpečí. 

Obsahem preventivní návštěvy je:

PREVENTIVNÍ NÁVŠTĚVA TECHNIKA

revize
optimalizace pracovních postupů
kontrola dat
optimální nastavení stravovacího systému
efektivní využívání všech nástrojů a funkcí

Během preventivní návštěvy se můžete našeho specialisty doptat na vše, co vás zajímá. Pomůže vám 
se vším, co bude v jeho silách.

Péče těch nejlepších profesionálů
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On-line databáze plná odpovědí na vaše dotazy. Najdete zde metodiky a databázi častých dotazů. 
Vše podložené platnou legislativou a pravidelně kontrolováno a aktualizováno.
 
V Encyklopedii získáte odpovědi na otázky týkající se:

ENCYKLOPEDIE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

organizace
ekonomiky
kontroly a bezpečnosti
hygieny a bezpečnosti potravin
doplňkové činnosti
závodního stravování či stravování v době prázdnin a nemoci

Naleznete zde i zajímavé tipy, jak jídelnu zdokonalit. Můžete také položit dotaz, který zodpoví experti 
na školní stravování.

Encyklopedie školního stravování je dostupná na www.tymexpertu.cz.

Vy se ptáte, my se staráme
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Servisní webinář a free webináře tvoří nerozlučnou dvojku, o kterou se můžete opřít. 

Jako odběratel webinářů získáte přístup k videím, které vás naučí řešit konkrétní situace v programu  
i mimo něj. 

Zadávání dat, tisky sestav, změny nastavení nebo zprávy strávníkům. Většinou stačí párkrát kliknout  
a je hotovo. Nevíte, kam kliknout? Pro tyto situace jsme připravili servisní webináře. Čeká vás základní 
i pokročilá práce s programem, tipy na praktické funkce a platná legislativa, vše přístupnou a jasnou 
formou.

Servisní konzultanti přímo v programu ukazují, kam kliknout, abyste dosáhli svého cíle.  
Společně se servisními webináři zvládnete většinu činností sami, bez nutnosti volání do VISu  
nebo návštěvy technika.

SERVISNÍ WEBINÁŘE

Vaši ochotní průvodci, s nimiž se neztratíte
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Vzdělávání je důležité pro váš profesní růst, správně fungující tým i držení kroku s aktuálními trendy. 
Za 30 let zkušeností víme, co jako pracovníci školního stravování potřebujete. 
Našimi kurzy prošly tisíce absolventů, kteří získali větší sebevědomí v oblasti komunikace a řízení lidí, 
výrazně zlepšili své znalosti a dovednosti v práci s programy VIS nebo se naučili rozumět ekonomice 
školní jídelny. 
Řady kurzů VIS se můžete zúčastnit on-line.

KURZY NA MÍRU

Manažerské minimum
Efektivní využití programů VIS
Normování
Základy účetnictví a kontrola ŠJ
Kalkulace
Finanční bilance
Jak získat nové strávníky
Vedoucí ŠJ vs. ekonomka (e-kurz)
Jak správně spočítat kalkulaci cen jídel (e-kurz)
Školní jídelna v režimu plátce DPH (e-kurz)

Zdokonalte se v tom, co děláte
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POMOC

ZÁKAZNICKÁ LINKA

Zákaznická linka slouží v případě nouze k telefonickému poradenství, řešení technických problémů či 
opravě chyb v programu. Dále si zde můžete objednat instalaci nových verzí programu  
či pomoc s nastavením programu.

O pomoc si řeknete stisknutím jediného tlačítka v programu „Žádost o pomoc“, napsáním e-mailu  
na info@visplzen.cz nebo zavoláním na číslo 377 457 330, kde zanecháte vzkaz na záznamníku.

Žádosti jsou denně průběžně odbavovány. Ihned po odbavení vám sdělí dispečer orientační čas  
plánovaného servisního zásahu. 

Operativní a rychlé řešení vašich problémů
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POHOTOVOST

V průběhu používání programů jsme samozřejmě kdykoliv připraveni přijet k zákazníkovi na servisní 
zásah. 
Protože víme, že každý potřebuje pomoc „jinak rychle“, máte na výběr ze tří rychlostí servisního  
zásahu. Přijet tak můžeme i do 24 hodin od nahlášení problému. 

Technik na místě opraví technické i věcné chyby v programu, technické součásti stravovacího  
systému a nabídne odbornou konzultaci k nastavení programu či provozu školní jídelny. Vždy dle 
vašich potřeb a aktuálně řešeného problému.

Pohotovost neřeší jen rychlost pomoci na místě, dokonce uspíší i rychlost pomoci prostřednictvím 
Vzdálené servisní podpory.

Na naši rychlou pomoc se můžete spolehnout
32



Matrika

mSklad do 50.000,-
Finanční bilance
Spotřební koš

Sejf
Encyklopedie pro školní stravování

Servisní webináře Standard
Preventivní návštěva 2 hod.

Zákaznická linka 2 hod.

Miniseriály, poradna, magazín

Matrika
Stravné do 100 osob

Banka

mSklad do 200.000,-
Finanční bilance
Spotřební koš

Kačka - cenová kalkulačka

Sejf
Encyklopedie pro školní stravování

Servisní webináře Standard
Preventivní návštěva 2 hod.

Zákaznická linka 2 hod.

Miniseriály, poradna, magazín

MINI STANDARD
Mateřinka Mateřinka

DOPORUČOVANÁ ŘEŠENÍpro mateřské školy

Matrika
Stravné do 100 osob

Banka
Strava.cz do 100 osob

mSklad do 200.000,-
Finanční bilance
Spotřební koš

Receptury a normování

Kačka - cenová kalkulačka

Sejf
Encyklopedie pro školní stravování

Servisní webináře All-In
Preventivní návštěva 2 hod.

Zákaznická linka 2 hod.
Pohotovost 8 hod./5 dní

Kurz dle potřeb zákazníka
E-kurz dle potřeb zákazníka
Miniseriály, poradna, magazín

Matrika
Stravné do 300 osob

Banka
Strava.cz do 300 osob

mSklad nad 200.000,-
Finanční bilance
Spotřební koš

Receptury a normování

Kačka - cenová kalkulačka

Sejf
Encyklopedie pro školní stravování

Servisní webináře All-In
Preventivní návštěva 4 hod.

Zákaznická linka 2 hod.
Pohotovost 6 hod./2 dny

Kurz dle potřeb zákazníka
E-kurzy

Miniseriály, poradna, magazín

PLUS MAXI
Mateřinka Mateřinka

Víme, co potřebujete



www.visplzen.cz 377 457 330

Soustřeďte se na to, co je pro vaši školku důležité.
O to ostatní se postaráme my.


