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Základní údaje přihlášky 

 Mezi políčky přihlášky se pohybujte pomocí myši nebo klávesou Tab. Nepoužívejte 
Enter - odesílá přihlášku! 

 Většina políček je povinných. Není třeba vyplnit Název 2, u kontaktní osoby musí být 
alespoň jeden telefonický kontakt. 

 Pečlivě vyplňte mail, po přijetí přihlášky vám na tento mail ještě dojde potvrzení. 

 Přílohy: MŠ musí přiložit 1 soubor ve tvaru PDF, v němž budou za sebou 3 jídelníčky 
dokumentující, že soutěžní svačiny se v MŠ používají, a fotky všech 3 pomazánek. ZŠ a 
SŠ přiloží 1 jídelníček ve tvaru PDF, obsahující soutěžní obědové menu, a min. 1 fotku 
jídla. V kategorii Bezmasý pokrm nemusí být uveden PDF jídelníček. 

 Pole Cena bude u MŠ představovat průměrnou cenu soutěžní svačinky (průměr ze 3 
soutěžních), v ostatních kategoriích cenu soutěžního menu. 

 Při pokusu o odeslání přihlášky budou provedeny kontroly vyplnění potřebných polí. 
Pokud nebude vše správně vyplněno, přihláška se neodešle a objeví se chybové hlášení 
(u receptur se chybně vyplněné pole zvýrazní červeně). 

 Obsah většiny textových položek (např. název školy, popisy částí soutěžního menu nebo 
název potraviny) můžete zapsat i delší než přidělené okénko. Před odesláním je pak 
třeba tyto položky pečlivěji kontrolovat. 

 Přihlášku nemusíte vyplnit naráz a odeslat. Vložené údaje se budou pamatovat, i když 
přihlášku opustíte, ale jen 30 dnů nebo do doby, než ji odešlete. Podmínkou je používat 
stále jeden prohlížeč, nemazat cookies a neměnit přístupové účty v počítači. 

 Po odeslání přihlášky vám dojde na mail uvedený v přihlášce potvrzení. 
 
Receptury a technologické postupy 

 Receptura má max. 30 řádků. 

 Zadáte-li název potraviny, musíte zadat množství (i např. 0). 

 Množství se uvádí v gramech nebo mililitrech, všechny ostatní jednotky (např. ks) musíte 
přepočítat. 

 Max. hodnota množství je 9999,9. V množství lze zadat 1 desetinné místo. Můžete 
použít desetinou čárku i tečku. 

 Je-li třeba recepturu (zejména u Hlavního pokrmu) dělit na více sekcí (např. maso, 
omáčka, příloha), napište do potraviny název sekce a ukončete ji dvojtečkou (např. 
Příloha:) V takovém případě v tomto řádku nevyplňujte množství! 

 Technologický postup může být max. 1200 znaků dlouhý, můžete v něm klávesou Enter 
oddělovat odstavce 


