
 

 

 Vážení rodiče, 

     rádi bychom Vás informovali, že naše škola nabízí na základě dobrovolnosti svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC 

Školák. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost k naší 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. 

Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu? 

 Funguje jako čipová karta do jídelny (plně nahradí stávající čip), ke vstupu do školy (do budoucna), k evidenci odchodu 
žáků 1. – 3. ročníku ze ŠD.  

 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 také 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 dopravci po celé ČR jako potvrzení věku a oprávnění čerpat slevu na jízdném ve výši 75 %. 

 Možnost zřízení speciálního celoročního cestovního pojištění UNIQA. 

 Slevy na více než 2.000 místech v ČR: 
o při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech viz www.isic.cz 
o na vstupném do kulturních institucí 
o na permanentky v lyžařských areálech 
o speciální mobilní tarif od Vodafone 
o na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek 
o v kinech, na koupalištích a dalších zábavních areálech 

 
NEPŘEHLÉDNĚTE: Jak si průkaz objednat? 

Agendu ISIC na naší škole řeší paní Pauknerová, Dejmová a Tvrdíková. 
Nejpozději ve středu 8. 9. 2021 uhraďte, prosím, poplatek 250 Kč prostřednictvím Platebního portálu Středočeského kraje 
(přímý odkaz na webu školy Aktuality – článek ISIC); variabilní symbol – identifikační číslo dítěte (najdete v Záznamníčku nebo 
v Příloze elektronické žákovské knížky). Digitální fotografie portrétového typu bude pořízena ve škole. 
Vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou papírovou žádost, kterou najdete  na druhé straně tohoto formuláře, 
odevzdejte nejpozději v pondělí 6. 9. 2021 třídnímu učiteli. 
 
Hotový průkaz s pouzdrem a šňůrkou na krk bude žákům vydán ve škole v co možná nejkratším termínu. 

Děkuji. 

Mgr. Pavel Kasal 
ředitel školy 



ŽÁDOST O VYSTAVENÍ PRŮKAZU ISIC SCHOLAR

1. část – údaje o žadateli (vyplňte čitelně hůlkovým písmem)

2. část – potvrzení zákonného zástupce (vyplňte čitelně hůlkovým písmem)

*  Údaje označené hvězdičkou jsou povinné

*Název školy:

*Příjmení:

*Jméno:

*Ulice:

*Město:

*Příjmení:

*Jméno:

E-mail:

Telefon:

*Číslo popisné:

*PSČ:

*Datum narození (D/M/Y):

Pohlaví: Muž Žena

Datum (D/M/Y):

Podpis zákonného zástupce:

Správci: GTS ALIVE s.r.o., IČ: 261 93 272 („GTS“) a škola (viz výše).

Kontaktní údaje GTS: Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, 226 222 333,
info@isic.cz, kontakty na pověřence jsou dostupné v Zásadách.

Účel zpracování pro školu: užití Průkazu ke všem jeho funkcím v rámci školy,
tedy zejména jako identifikačního průkazu, k potvrzení statusu studenta/žáka
školy a k použití v čipových zařízeních školy. Toto zpracování je nezbytné pro
vydání a funkčnost Průkazu. Škola zpracovává osobní údaje za tímto účelem
po dobu trvání studia.

Účel zpracování pro GTS: GTS je vydavatelem Průkazu a právním základem
zpracování je plnění smlouvy pro účel vydání Průkazu, evidence držitelů Průkazu, 
jejich verifikace a kontrola (tj. následné ověření statusu držitele), umožnění čerpání 
slev/výhod a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod, to vše také u partnera GTS 
(včetně hromadné dopravy) a dále za účelem zasílání informací souvisejících s plat-
ností Průkazu a užíváním Průkazu. Zpracování je nezbytné pro vydání a funkčnost 
Průkazu. 

Kategorie údajů zpracovávaných GTS: identifikační a kontaktní údaje, údaje o škole 
a Průkazu, údaje o statusu Držitele. Zpracování probíhá po celou dobu užívání prů-
kazu, resp. do jeho zneplatnění dle podmínek Zásad. Žadatel (zákonný zástupce) 
souhlasí s předání osobních údajů školou a umožnění GTS provádět pravidelnou 
aktualizaci všech údajů prostřednictvím informačního systému školy.  

Příjemci osobních údajů: ISIC Association, Nytorv 5, 1450 Copenhagen, Denmark
a kategorie zpracovatelů dle Zásad.

Oprávněné zájmy GTS: při ukončení využívání Průkazu či odvolání souhlasu
GTS uchovává omezený rozsah dokumentů pro případ kontroly orgánu dozoru
nebo stížnosti subjektu dle podmínek v Zásadách.

Práva a jejich uplatnění: poskytnutí údajů je dobrovolné, Průkaz může být kdykoliv 
zneplatněn postupem dle Zásad. Každý držitel má právo na přístup, opravu, výmaz, 
omezení zpracování, námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů – vše po-
drobně vysvětleno v Zásadách včetně způsobu uplatnění práv a možnosti podat 
stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Práva spotřebitele jsou vysvětlena 
v Pravidlech.

Poznámka: Průkaz nemůže být vystaven bez předchozího úplného vyplnění této žádosti.

Verze tohoto form
uláře je platná od 1. 5. 2021

Tímto žádám o vystavení ISIC Scholar (ISIC Školák) („Průkaz“), a to ve formě
plastové a/nebo digitální (dle rozhodnutí školy) a souhlasím s níže uvedenými
podmínkami, Pravidly použití průkazů a karet („Pravidla“) a Zásadami ochrany
osobních údajů („Zásady“) dostupnými při podání této žádosti a na www.isic.cz
(„Webové stránky“) a beru na vědomí, že dojde ke zpracování osobních údajů
tak, jak je uvedeno v této žádosti a podrobně v Zásadách. Žadatel je povinen při
užívání Průkazu dodržovat Pravidla.
Svým podpisem prohlašuji, že jsem se s Pravidly a Zásadami seznámil/a
a schvaluji uvedené informace a žádost o vydání Průkazu, resp. vyjadřuji s těmito
souhlas a prohlašuji, že jsem oprávněnou osobou, která vykonává rodičovskou
zodpovědnost vůči žadateli a jsem oprávněn/a tuto žádost potvrdit.


