
Jak se přihlásit a doobjednat  / odhlásit Vaše jídlo (souhrnně za celou Vaši školku / školu) 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
www.vitalite.cz/dovoz-jidel/pro-skolky  e-mail: info@zdravyrestaurant.cz 

1. Přihlašte se na: http://www.vitalite.cz/dovoz-jidel/prihlaseni-skolky-skoly 

a. Proklik PŘIHLÁSIT SE 

b. Výběr (číslo) jídelny: 10190 

c. Uživatel i Heslo: obojí máte pro začátek stejné a sdělíme Vám je zvlášt telefonicky, nebo e-mailem 

 

 

2. Jak si zobrazíte, přihlásíte / odhlásíte předobjednanou stravu:  
a. stravu Vám vždy na následující kalendářní měsíc předobjednáme (na dohodnutý počet jídel) a Vy již jen 

upravujete počty jídel podle Vaší aktuální potřeby, 

b. po přihlášení (Uživatel a Heslo viz výše: přihlaste se samostatně pro dětská jídla a samostatně pro jídla pro 

dospělé) zvolte záložku    OBJEDNÁVKY   v horní liště, 

c. zobrazí se Vám objednávky od aktuálního data do konce 

kalendářního měsíce (=souhrnný počet pro každý druh objednaného jídla na 

daný den): 

 

 

d. u předbjednaných jídel se Vám zobrazí jejich počet (pro každý druh zvlášť):  

 přihlášení dalšího jídla provedete zapsáním nového (celkového) počtu jídel,  

 odhlášení provedete zapsáním nového (celkového) počtu jídel, pro úplné odhlášení napíšete  0 

 

Aktuální výše 

Vašich objednávek  

http://www.vitalite.cz/dovoz-jidel/pro-skolky
http://www.vitalite.cz/dovoz-jidel/prihlaseni-skolky-skoly
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e. přihlášením / odhlášením jídla se Vám změní Váš zůstatek (v modré horní liště), který se použije jako 

podklad pro fakturace, 

f. změny počtů lze provést vždy jen pro data se zeleně ohraničeným rámečkem (červeně ohraničený 

rámeček označuje data a jídla po uzávěrce objednávek) 

 

3. Kdy nebude možné Vám stravu hromadně předobjednat: 
 pokud do dohodnutého data neuhradíte úvodní vratnou kauci (kryjící předpokládaný odběr stravy na 

měsíc), resp. pokud neuhradíte splatnou fakturu za stravu ani po případné upomínce, 
 

 stravu jste si odhlásili a chcete ji na odhlašované období znovu předobjednat (systémově nelze provést, 

musíte provést sami po přihlášení do systému) 

 

 

 

Přejeme Vám co nejpohodlnější objednávání jídel a pokud budete mít jakékoliv dotazy, nebo budete 

potřebovat s čímkoliv poradit, využijte prosím společný mail info@zdravyrestaurant.cz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čísla účtů pro platbu vratné kauce: 

 

1a. školky a školy BEZ DOTACE:   účet č. 396774036 / 5500 

1b. školky a školy S DOTACÍ:    účet č. 396774044 / 5500 
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