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1 Přehled přítomnosti 

Tento nástroj Vám umožní hromadně zadávat nepřítomnost klientů. (Kde? Hlavní okno modulu 

Sociální část – tlačítko Hromadné operace – položka Nepřítomnost – položka Přehled přítomnosti) 

 

Smyslem je každý den zaznamenávat nepřítomnost klientů a udržovat v tomto nástroji neustále 

aktuální informace. Každý den je možné vytisknout sestavu Denní hlášení o počtu porcí sloužící jako 

podklad do stravovacího provozu. Informace o plánovaném počtu strávníků lze načítat do jídelního 

lístku ještě před vystavením výdejky. Po vystavení/odepsání výdejky ze skladu lze znovu načíst 

informace o počtu, tentokrát do skutečného počtu porcí. Jednou měsíčně lze informace o 

nepřítomnosti klientů převést ve formě vratek na kartu každého klienta a následně je zpracovat (např. 

v nástroji Hromadné vyúčtování).  

1.1 Jak zadat klientovi nepřítomnost? 

 

Otevřete si okno s přehledem přítomnosti. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část – tlačítko 

Hromadné operace – položka Nepřítomnost – položka Přehled přítomnosti) 

 

V pravé horní části okna vyberte měsíc a rok, za který chcete zadávat nepřítomnost.  

 

Výchozím předpokladem je, že je klient přítomen. Pokud je klient nepřítomen, je potřeba tuto 

informaci zaznamenat. 
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Nástroj Přehled přítomnosti pracuje s klienty, kteří jsou zadaní v modulu Sociální část a mají zadanou 

platnou dietu (viz níže). V každém měsíci jsou zobrazeni pouze ti klienti, kteří v daném měsíci 

alespoň jeden den pobývali v zařízení. V případě, že klient v daném měsíci nastoupil pobyt nebo jej 

ukončil, jsou dny mimo nástup a ukončení pobytu klienta podbarveny šedou barvou a v prvním sloupci 

zobrazena jedna z následujících ikon:  

  klient v daném měsíci nastoupil  

  klient v daném měsíci ukončil pobyt 

 

 

TIP: Klienty lze filtrovat dle Střediska, Oddělení, Skupiny 1, Skupiny 2, Diety, Formy stravy a 

Místa odběru. Chcete-li vybrat pouze určité klienty, klepněte na tlačítko Filtr . 

 

V buňkách, které odpovídají jednotlivým dnům, můžete označovat 

nepřítomnost klientů. Prázdná buňka znamená, že je klient celodenně 

přítomen. Chcete-li zadat nepřítomnost, označte požadovaný den 

(případně více dní – viz níže) a klepněte do označené oblasti pravým 

tlačítkem myši. Ze zobrazené nabídky vyberte jednu z následujících 

možností: 

Celodenní nepřítomnost 

Klient daný den neodebral ani jedno jídlo, bude odhlášen ze všech jídel a 

bude mu vrácena vratka za celodenní nepřítomnost. Celodenní 

nepřítomnost lze zadávat i pro více klientů současně. 

Částečná nepřítomnost 

Klient daný den neodebral označená jídla, z těchto jídel bude odhlášen a 

bude mu vrácena vratka za tato označená jídla. Částečnou nepřítomnost 

nelze zadávat pro více klientů současně. 

 

 

TIP: Pomocí klávesy F3 lze zadávat celodenní nepřítomnost bez nutnosti použití myši. Podobně 

můžete použít klávesu F4 pro vložení částečné nepřítomnosti. 

 

Chcete-li smazat zadanou nepřítomnost, označte požadované dny a stiskněte klávesu Delete. Nebo 

můžete klepnout pravým tlačítkem myši do označené oblasti a vybrat položku Vymazat.  

 

 

TIP: U nepřítomnosti lze zadat doplňující poznámku, která se pro označený den vypisuje v 

sekci Detailní informace. Buňka s poznámkou je zvýrazněna žlutou tečkou. 

 

 

TIP: Nepřítomnost klientům lze zadat i prostřednictvím Přenosného terminálu s klávesnicí. 

(Kde? Modul Sociální část – Tlačítko Operace – položka Nepřítomnost – položka Přehled 

přítomnosti – tlačítko Operace – položka Komunikace s terminálem). 
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1.2 Jak označit více dní současně? 

Chcete-li označit souvislou oblast (např. celý týden jednoho klienta), 

klepněte levým tlačítkem myši na první buňku oblasti (levý horní roh), 

podržte klávesu Shift a klepněte levým tlačítkem myši na poslední buňku 

oblasti (pravý dolní roh).  

 

Chcete-li označit nesouvislou oblast (např. několik různých klientů), označte první 

buňku, podržte klávesu Ctrl a klepnutím levého tlačítka myši označte další 

požadované buňky. 

 

Pro označení celého dne klepněte levým tlačítkem na záhlaví sloupce s číslem dne. 

 

Pro označení celého měsíce resp. pouze pracovních dní klepněte pravým tlačítkem na jméno klienta a 

vyberte položku Označit celý měsíc resp. Označit pracovní dny.  

 

 

TIP: Chcete-li zkopírovat nepřítomnosti z jednoho dne do následujícího, klepněte pravým 

tlačítkem na záhlaví sloupce kopírovaného dne a vyberte položku Zkopírovat nepřítomnost na 

den….   

1.3 Kde nastavit dietu klienta a odebíraná jídla? 

Klepněte pravým tlačítkem na buňku ve sloupci Dieta a vyberte 

položku Opravit dietu klienta. 

 

Klepněte na tlačítko Přidat  a zadejte, nebo vyberte požadovanou dietu. Dieta se zadává s určitou 

platností a zahrnuje seznam odebíraných jídel. Správné zvolení odebíraných jídel je důležité z toho 

důvodu, že je-li klient 

přítomen, bude automaticky 

započítán do počtu strávníků 

u všech zvolených druhů 

jídel. Stejně tak při zadávání 

částečné nepřítomnosti se 

nabízejí pouze ta jídla, která 

jsou zatržena.  

 

 

 

Dietu a odebíraná jídla můžete nastavit i v kartě klienta. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální 

část – karta klienta – sekce Zdravotní záznamy – záložka Dieta) 
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Dále můžete u každého klienta zvolit Formu stravy a Místo odběru. Klepněte pravým tlačítkem myši na 

buňku v těchto sloupcích a zvolte položku Opravit formu stravy 

a místo odběru. Podle těchto položek pak můžete seskupovat 

tiskové sestavy Denní přehled přítomnosti a Denní hlášení o počtu porcí. 

1.4 Jak převést nepřítomnost na kartu klienta? 

Zadanou nepřítomnost klientů lze převést ve formě vratek na karty klientů. Otevřete si okno 

Hromadné zadání nepřítomnosti. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část – tlačítko Hromadné operace 

– položka Nepřítomnost – položka Hromadné zadání) 

 

Klepněte na tlačítko Operace a vyberte položku Načíst nepřítomnost z Přehledu přítomnosti. Do 

seznamu se načtou vratky. Překontroluje vratky a klepnutím na tlačítko OK je uložíte na karty klientů. 

Po načtení vratek tímto způsobem dojde k uzavření měsíce v nástroji Přehled přítomnosti. 

V uzavřeném měsíci nelze provádět změny, stejně tak jej nelze znovu načíst do okna Hromadné 

zadání nepřítomnosti. Uzavřený měsíc lze znovu otevřít.  (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část – 

tlačítko Hromadné operace – položka Nepřítomnost – položka Přehled přítomnosti – tlačítko Operace – 

položka Zrušit uzávěrku za měsíc…) 

 

Při načítání vratek z Přehledu přítomnosti je rozhodující zadaný 

Důvod nepřítomnosti. Program standardně nabízí minimálně tyto 

čtyři důvody nepřítomnosti:  

 DOV, Dovolená 

 NEM, Nemoc 

 DOX, Dovolená bez náhrady 

 NEX, Nemoc bez náhrady 

 

Číselník důvodů nepřítomnosti si můžete libovolně upravit. (Kde? 

Hlavní okno modulu Sociální část – tlačítko Nastavení – položka 

Číselníky – položka Důvody nepřítomnosti) 

 

Každý důvod nepřítomnosti má u sebe uveden Typ výpočtu. Existují tyto čtyři typy: 

Dovolená Vrácená část za úhradu a PP je spočítána dle nastavení výpočtu vratek. 

Pro typ Dovolená lze nastavit jiný způsob vracení PP než je u typu Nemoc. Nemoc 

Ukončení pobytu 
Vrácená část za úhradu a PP bude odpovídat celé denní částce, kterou 
klient zaplatil. 

Bez náhrady 
Vrácená část za úhradu a PP bude vždy nulová. Tento typ slouží pro 
evidenci nepřítomnosti (např. kvůli statistice), ale bez nároku na vratku. 
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Protože důvody DOX, Dovolená bez náhrady a NEX, Nemoc bez 

náhrady mají nastaven Typ výpočtu = Bez náhrady, nebude se 

z těchto nepřítomností generovat vratka, ale převede se na kartu 

klienta pouze informace, že byl klient nepřítomen. 

 

 

1.5 Jak propojit nepřítomnost s modulem Stravovací část? 

Nejdříve nastavte, aby se v modulu Sociální část, přebíraly diety (podkategorie strávníků) z modulu 

Stravovací část. (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část – tlačítko Nastavení – položka Nastavení 

modulu Sociální část – sekce Zdravotní záznamy – položka Zadání diet klientů – volba Přebírat 

z modulu Stravovací část) 

 

Pak vyberte u každého klienta správnou dietu (podkategorii strávníků), do které je zařazen – viz 

kapitola Kde nastavit dietu klienta a odebíraná jídla. 

 

V jídelním lístku si pak můžete načíst aktuální počty strávníků. Tyto počty odpovídají tiskové sestavě 

Denní hlášení o počtu porcí. V případě nesrovnalostí je při načítání zobrazeno okno s přehledem chyb. 

(Kde? Modul Stravovací část – Jídelní lístek – tlačítko Operace – položka Hromadně zadat porce – 

položka Z přehledu přítomnosti) 

1.6 Jak určit varianty jídel, které budou klienti odebírat? 

Pokud jídelní lístek obsahuje více variant jídel (např. výběr ze dvou obědů), můžete každý den 

v Přehledu přítomnosti označit, jaké varianty jídel budou přítomní klienti odebírat.  

V modulu Stravovací část, se pak správně načítají počty strávníků již k jednotlivým variantám. 

 

Nejdřív označte den, u kterého chcete vybírat varianty a klepněte na tlačítko Výběr variant, které se 

nachází ve spodní části okna Přehled přítomnosti. 
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Program automaticky předpokládá výběr první varianty, pokud není zadáno jinak. V levé části jsou 

vypsáni všichni klienti, kteří jsou v daný den přítomní, v pravé části jsou zobrazeny ty druhy jídel, 

které mají v jídelním lístku víc než jednu variantu. Před názvem varianty je zobrazeno identifikační 

číslo (1,2,3…), které se zapisuje ke každému klientovi do příslušného sloupce.  

 

Pro hromadné zadání jedné varianty více klientům klepněte na tlačítko Operace a zvolte položku 

Hromadně zadat variantu.  

 

 

TIP: V případě, že pro klienta chcete objednat kombinaci variant 1+3, zapište do buňky číslo 

13.  

 

Výběr variant lze zadávat pro daného klienta také na více dní. (Kde? Modul Sociální část – Tlačítko 

Operace – položka Nepřítomnost – položka Přehled přítomnosti – kontextové menu ve sloupci Klient – 

položka Výběr variant). 
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V horní části okna můžete zadávat varianty podle výše popsaných pravidel. Ve spodní části se 

zobrazuje jídelní lístek klienta pro vybraný den a druh jídla. Při označení možnosti Zobrazit celý jídelní 

lístek se zobrazí všechny druhy jídel pro daný den. Výběr variant vybraného klienta je možné 

vytisknout tlačítkem Tisk výběru variant. 

 

 

TIP: Objednávku jednotlivých variant druhů jídel lze klientům zadat i prostřednictvím 

Přenosného terminálu s klávesnicí. (Kde? Modul Sociální část – Tlačítko Operace – položka 

Nepřítomnost – položka Přehled přítomnosti – tlačítko Operace – položka Komunikace s 

terminálem). 

1.7 Jak zaznamenat případné změny v přítomnosti klientů? 

Může se stát, že i když byl klient odhlášen ze stravy, nakonec neodejde ze zařízení a stravu odebere. 

Pokud k této změně dojde po nahlášení plánovaného počtu do stravovacího provozu (tj. na sestavě 

Denní přehled přítomnosti byl zapsán jako nepřítomný), je potřeba provést následující kroky: 

 Ve výdejce proveďte příslušné změny vydávaných surovin 

 V Přehledu přítomnosti smažte zadanou nepřítomnost klienta (jinak by došlo k vygenerování 

vratky).  

 V modulu Stravovací část je potřeba označit, že skutečný počet strávníků je vyšší než původní 

plánovaný počet strávníků. V jídelním lístku na záložce Rozbor opravte tuto informaci ve 

sloupci Skutečný počet (zvyšte číslo o jedna, protože nakonec přišlo o jednoho klienta navíc). 

Můžete využít funkce pro načtení skutečného počtu strávníků z nástroje Přehled přítomnosti, 

kde je již tato změna zaznamenána. (Kde? Hlavní okno modulu Stravovací část – Jídelní lístek – 

záložka Rozbor – tlačítko Operace – položka Načíst skutečný počet porcí – položka Z přehledu 

přítomnosti) 
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V případě, kdy klient byl nahlášen jako přítomný, ale na poslední chvíli jej např. odvezou do 

nemocnice, je situace obdobná: 

 Ve výdejce proveďte příslušné změny vydávaných surovin 

 V Přehledu přítomnosti zadejte nepřítomnost klienta. Zvolte správně důvod nepřítomnosti – 

v případě, že nechcete vygenerovat vratku, zvolte důvod NEX, Nemoc bez náhrady, v případě, 

že vratku chcete vygenerovat, zvolte NEM, Nemoc. 

 V modulu Stravovací část je potřeba označit, že skutečný počet strávníků je nižší než 

plánovaný počet strávníků. Postupujte stejně jako v předešlém případě. 

1.8 Jak nastavit uzamykání editace přehledu přítomnosti? 

Program umožňuje uzamykat editaci přehledu přítomnosti daného dne k předem zvolené hodině 

předchozího nebo daného dne (např. denní přehled 

přítomností se musí nahlásit nejpozději do šesté 

hodiny ráno – viz obrázek). Dále lze nastavit jiný 

způsob zamykání na víkendy, svátky příp. následující 

pracovní den (pro případ nutnosti nahlásit denní 

přehled přítomnosti před nepracovními dny). 

Uzamčené dny již nelze editovat a slouží pouze k náhledu.  

 

Uzamykání si můžete přednastavit v nastavení Sociálního modulu. (Kde? Hlavní okno – tlačítko 

Nastavení – položka Nastavení modulu Sociální část – záložka Přehled přítomností) 

1.9 Jaké existují tiskové sestavy? 

Pro tisk přehledu přítomnosti máte k dispozici tyto tiskové sestavy: 

Denní přehled přítomnosti 

Počty přítomných, částečně přítomných a 
nepřítomných klientů pro daný den rozdělený dle 

diet. Částečně nepřítomní a celodenně nepřítomní 

klienti jsou vypsáni zvlášť.  

Měsíční přehled přítomnosti 
Počty přítomných, částečně přítomných a 
nepřítomných klientů v jednotlivých dnech daného 

měsíce. 

Denní přehled jídel Denní přehled odebíraných jídel 

Denní hlášení o počtu porcí 

Přehled počtu porcí jednotlivých druhů jídel 

rozdělený dle diet. Nepřítomní klienti jsou zvlášť 
vypsáni. Tato sestava může sloužit jako podklad pro 

stravovací provoz. 

Přehled výběru variant jídel 
Přehled vybraných variant jídel na daný den pro 
jednotlivé klienty a jejich souhrn. 

Měsíční přehled výběru variant jídel 
Přehled výběru variant pro vybrané klienty za daný 
měsíc. 

Počty odebraných a neodebraných jídel 
Celkové počty odebraných a neodebraných jídel 

v daném období. 
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Měsíční přehled odebraných jídel klienta 
Měsíční přehled klienta zobrazující dietu, přítomnost, 

nepřítomnost a odebraná jídla za každý den. 

Měsíční přehled nepřítomných klientů Přehled nepřítomných klientů za daný měsíc 

 


