ISIC pro základní školy

ISIC

pomocník každého žáka a studenta!

Čipová karta
Všechny průkazy obsahují čipy využitelné ve školních
systémech. Nemusíte tedy investovat do nového
systému, ani nic složitě měnit. Kde všude ISIC funguje?
 Školní jídelna
 Vstup do školy
 Kopírka a knihovna
 Automaty a další přístroje…

Potvrzení věku
Průkaz ISIC Školák výborně poslouží pro potvrzení
věku pro žáky, kteří nemají občanský průkaz:
 Ve veřejné dopravě
 Sport a kultura

Výhodné podmínky
V rámci projektu ISIC školám přinášíme školám možnost
pořízení průkazů pro své žáky za speciálních podmínek:
	Platnost průkazu až 5 let za jednu cenu!
	Nízká jednorázová cena 250 Kč na celou dobu platnosti
	Snadné objednávání přes školní informační systémy
	Ke každému průkazu zdarma odolné pouzdro
a barevná šňůrka na krk

Výhody a slevy
Napište nám

Zavolejte nám

Adresa

skoly@isic.cz

+420 226 222 318

GTS ALIVE s.r.o.

V pracovních dnech od 8:00 do 17:00

Letenská 118/1
118 00 Praha 1

Vlastnictví průkazu přináší benefity celé rodině, a to
jak v ČR, tak i v zahraničí
 Kamenné obchody a provozovny
 On-line obchody
	Zábavní parky, kina, koupaliště, lyžařské areály
 Restaurace a mnohé další…

www.isic-skolam.cz

www.isic-skolam.cz

Kontakt: e-mail: skoly@isic.cz, tel.: + 420 226 222 318

Kontakt: e-mail: skoly@isic.cz, tel.: + 420 226 222 318

ISIC školák
Průkaz ISIC Školák je exkluzivně určen žákům základních
škol a je jediným mezinárodně uznávaným průkazem žáka.
Pouze průkazy vydávané přes základní školy mají platnost
až 5 let od vystavení. Tato doba je omezena pouze
odchodem nebo přestoupením žáka na jinou školu (kde si
pořizuje nový průkaz).
ISIC Školák pro základní školy vydáváme nově
za zvýhodněnou cenu 250 Kč na celou dobu platnosti.

Jak to celé funguje
Zapojením do projektu ISIC školám získáte možnost objednávat průkazů přímo se svého
školního informačního systému. Agenda spojená s průkazy je minimální a celý průběh
objednávání je velice přehledný. Na základě elektronické objednávky průkazy vyrobíme
a dodáme škole nejpozději do týdne spolu s fakturou.

Je to
jednoduché!

Čísla čipů všech karet se automaticky nahrají do školního systému k dalšímu vyžití.
Na začátku každého dalšího školního roku systém ověří, zda je držitel průkazu stále žákem
školy, a automaticky se mu prodlouží platnost. Škola nemusí podnikat žádné kroky.

Podporované systémy:

ITIC
Mezinárodní průkaz ITIC je určen všem pracovníkům škol
s přímou pedagogickou činností. ITIC má taktéž čipovou
funkci a přináší učitelům velké množství výhod a slev v ČR
i v zahraničí.
Cena pořízení průkazu je 350 Kč s platností na jeden školní
rok. V dalších letech nabízíme spolupracujícím školám
možnost opakovaného prodlužování průkazů zcela zdarma!

Univerzální čipová karta
Průkazy vydávané pro školy jsou opatřeny dvěma nejpoužívanějšími čipy
a mohou tak nahradit všechny vaše dosavadní čipy nebo karty, a to bez
nutnosti jakýchkoliv změn v systému.
A co víc – pokud ještě žádný systém nemáte, můžeme Vám nabídnout
náš vlastní systém ISIC Port! Neváhejte se na nás obrátit, rádi přijedeme,
domluvíme se na instalaci nového čipového systému a připravíme Vám
výhodnou nabídku.

Jak začít
ALIVE
Průkaz ALIVE je určen všem pracovníkům škol, kteří nemají
nárok na učitelský průkaz ITIC. Taktéž má čipovou funkci
a velké množství výhod, nicméně platí pouze na území
České republiky.
Platnost a cena průkazů je totožná s podmínkami průkazů
ITIC.

1 K ontaktujte nás, rádi se s Vámi setkáme a společně připravíme
řešení pro Vaši školu.

Š KO LÁK

Funguje
všude!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Name | Nom | Jméno

Michal Černý
Born | Né(e) le | Narozen(a)

2 U
 zavřeme dohodu o spolupráci, kde specifikujeme její podmínky

10/02/2005
Validity | Validité | Platnost

ISIC Number | Numéro | Číslo

3 S chválíte vzhled průkazu tak, aby byl jedinečný a obsahoval
název a logo Vaší školy

09/2016 – 12/2017

S 420 123 456 789 Y

4 Objednáte

průkazy pro žáky a pracovníky školy a nejpozději
za týden je můžete začít využívat

Zapojte
se ihned!

The holder of this ISIC card is a full-time student. Le porteur de cette carte ISIC est
étudiant à temps complet. Držitel tohoto pru°kazu je žákem denní formy studia v rámci
povinné školní docházky.

Převzetím pru°kazu žáka s licencí ISIC držitel přijímá pravidla použití pru° kazu ISIC
uvedená v plném znění na www.isic.cz.

www.isic-skolam.cz
Kontakt: e-mail: skoly@isic.cz, tel.: + 420 226 222 318

