
 

 

Vážení rodiče, 

   rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento 
průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost ke škole; kromě toho 
funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech 
členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC Školák je také 
neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí je uznáván na více než sto dvaceti pěti tisících místech. 

Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu? 

 Funguje jako čipová karta do jídelny. Nemusíte již tedy svému synovi/své dceři pořizovat speciální čip. 
 Je oficiálním průkazem žáka naší školy. 
 Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako ideální doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného 

jízdného. 
 Školní průkaz ISIC není potřeba si pořizovat každý rok znovu. Jeho platnost je až pět let od vydání (platnost je 

omezena dobou docházky na základní školu). 
 Školní ISIC Školák je levnější! Průkaz stojí jen 250 Kč na celou dobu platnosti (průkaz pořízený mimo školu stojí 

350 Kč na jeden rok). V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč. 

Co přináší ISIC Školák? 

 Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě. 
 Je akceptován většinou dopravců po celé ČR jako potvrzení o věku. V některých krajích funguje ISIC i jako 

náhrada žákovského průkazu. 
 Speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč. 
 Slevy na více než 2.000 místech v ČR: 

o při nákupech, stravování a vzdělávání 
o na vstupném do kulturních institucí 
o na permanentky v lyžařských areálech 
o speciální studentský mobilní tarif od Vodafone 
o na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek 

               v kinech, na koupalištích a dalších zábavních areálech 

Jak si průkaz objednat? 

   O průkazy ISIC se na naší škole stará paní Marcela Jakšová (sekretariát školy). Žádost o vydání průkazu vyplňte, 
podepište a přineste uvedené kontaktní osobě na škole s poplatkem 250Kč. Poté bude pořízena fotografie žáka 
školním informatikem a karta ISIC scholar zadána do výroby. 

 



Tímto žádám o vystavení průkazu ISIC Scholar (ISIC Školák)(„Průkaz“) dle podmínek dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ a  „Pravidla 
použití průkazů a karet“ v sekci právní dokumenty na www.isic.cz („Webové stránky“) a beru na vědomí, že dojde ke zpracování osobních údajů 
takto:
Správcem údajů je GTS ALIVE s.r.o., IČ: 261 93 272 („GTS“) a Škola (společně také jako „Správci“).
Rozsah údajů: shora uvedené osobní údaje a  rovněž osobní údaje, které jsou předávány mezi Školou a GTS, přičemž Škola umožní GTS jejich 
pravidelnou aktualizaci prostřednictvím informačního systému školy, to vše v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, fotografie, 
název Školy, adresa Školy, sériové číslo průkazu, platnost, čísla čipů v Průkazu, titul před jménem a za  jménem, třída, ročník, osobní ID, status 
Držitele („Osobní údaje“). 
Účel zpracování pro Školu: užití Průkazu ke  všem jeho funkcím v  rámci Školy, tedy zejména jako studentského/žákovského identifikačního 
průkazu, k potvrzení statusu studenta/žáka a k použití v čipových zařízeních Školy.
Účel zpracování pro GTS: realizace objednávky, tj. vydání Průkazu, evidence držitelů Průkazu, jejich verifikace a kontrola (tj. následné ověření 
statusu Držitele, které je podmínkou čerpání slev/výhod a  ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod); užití Průkazu pro získání slevy/výhody 
u dodavatele/partnera GTS (včetně hromadné dopravy) a dále za účelem zasílání informací souvisejících s platností Průkazu a užíváním Průkazu.
Zpracovatelé a příjemci osobních údajů Držitele: jsou uvedeni na Webových stránkách.
Doba zpracování: Škola zpracovává osobní údaje po dobu trvání studia Držitele. GTS zpracovává osobní údaje po celou dobu užívání Průkazu, 
resp. po dobu do zneplatnění Průkazu dle podmínek na Webových stránkách.

Prohlášení a souhlas rodiče 

Podpisem prohlašuji, že jsem si vědom/a, že pro účely užívání Průkazu je nutné, aby shora uvedení Správci zpracovávali Osobní údaje Držitele dle 
shora uvedených podmínek a dle právních dokumentů na Webových stránkách, se kterými jsem se seznámil(a), rozumím jim a souhlasím s nimi. 
Svým podpisem rovněž prohlašuji, že jsem oprávněnou osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k  Držiteli a  beru na  vědomí práva 
uvedená na Webových stránkách.

Nad rámec shora uvedeného, Vás, jako zákonného zástupce držitele průkazu ISIC Scholar, žádáme o  souhlas se zpracováním 
Osobních údajů. Osobní údaje shromažďujeme a profilujeme zejména proto, abychom mohli držitelům průkazů nabízet relevantní 
služby a produkty, které se vážou k průkazům a k jejich využití. Zaškrtnutím tedy rodič navíc souhlasí s tím, aby GTS jako správce 

využila Osobní údaje za  účelem provádění přímého marketingu, včetně zasílání nabídek produktů, služeb a  poskytování informací GTS 
a třetích osob (včetně užití elektronických prostředků). Tento souhlas uděluje rodič na dobu neurčitou, resp. do jeho odvolání s tím, že jej 
může kdykoliv odvolat. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou vydání Průkazu. Účel zahrnuje zařazení vyplněných 
údajů rodiče do  databáze pro přímý marketing, zasílání obchodních sdělení všemi prostředky a  profilování, přičemž podrobné informace 
o zpracování jsou uvedeny na Webových stránkách, včetně práva na námitky proti přímému marketingu.

Žádost o vystavení průkazu ISIC Školák
Jméno a příjmení („Držitel“):*

Datum narození:*

Název školy („Škola“):*

Bydliště:* 

Pohlaví:    Muž Žena *Údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Datum: Vztah k Držiteli:

Podpis zákonného zástupce:

Jméno, příjmení:
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E-mail: Mobilní telefon:


