
Mezinárodní studentský průkaz ISIC

Nabídněte svým studentům stejnou výhodu, jakou 
nabízejí stovky škol po celé ČR – mezinárodní průkazy, 
uznávané organizací UNESCO.

Kompletní řešení pro školu a všechny, kdo ji tvoří

Ať už jste student prezenční nebo dálkové formy studia, 
učitel nebo zaměstnanec, dokážeme Vám nabídnout pro 
vás vhodný průkaz: ISIC, ITIC, ALIVE. 

Rychlá a snadná výroba průkazů

Průkazy můžete objednávat jednoduše a rychle 
prostřednictvím školního informačního systému.  Průkazy 
během několika dní vyrobíme a dodáme na školu.

Čipový průkaz ISIC

Všechny naše průkazy v sobě obsahují čip a mohou tedy 
velmi jednoduše a bez jakýchkoliv investic ihned nahradit 
původní školní bezkontaktní čipy využívané v jídelnách, 
ke vstupu do budovy, na kopírky apod.

ISIC, svět výhod pro vaše studenty

Díky průkazu ISIC mohou studenti využívat tisíce výhod 
v ČR a také v dalších 130 zemích po celém světě.

Čipový systém ISIC Port

Průkazy ISIC jsou plně kompatibilní s bezkontaktní čipovou 
technologií. V případě, že tento moderní bezpečnostní 
systém ještě nemáte, rádi vám představíme náš vlastní 
čipový systém ISIC Port.

Vše v jednom: ISIC je univerzální řešení

ISIC v sobě spojuje mnoho funkcí: čipová karta + školní 
a studentský průkaz + mezinárodní průkaz studenta 
s licencí ISIC. To vše studenti dostanou za velmi výhodnou 
cenu!

ISIC ve veřejné dopravě a při cestování

Průkaz ISIC je uznáván jako oficiální doklad studenta 
ve veřejné dopravě, usnadňuje proto každodenní cesty 
za vzděláním, zábavou a kulturou. Při cestování do zahraničí 
je možné využít naše unikátní cestovní pojištění.

Tradice a spolehlivost

V projektu ISIC školám je zapojeno přes 500 středních škol, 
40 VŠ a 150 ZŠ. Spolupráce funguje téměř 20 let a řady 
spokojených institucí se stále rozšiřují. Připojte se i vy!

Počet vydaných průkazů:  
ročně přes

250 000

Počet zapojených institucí:
přes

650

Počet slev ve světě:
přes

42 000

Počet slevových míst  
v ČR

2 000

www.isic-skolam.cz

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

Představujeme projekt IsIC školám

Jak se zapojit 
Pokud Vás projekt ISIC školám zaujal a máte zájem využít možnosti a funkce průkazů ISIC, ITIC a ALIVE na Vaší škole, tak nás prosím 
kontaktujte. Rádi se s Vámi setkáme i osobně a vše Vám vysvětlíme.

Co je třeba udělat pro přistoupení k projektu? Zde jsou jednotlivé kroky:

Kontaktujte nás
Rádi se s vámi setkáme a navrhneme to nejvhodnější řešení přímo pro vaši instituci.

Uzavření smlouvy
Uzavřeme spolu jednoduchou a obecnou smlouvu, která neobsahuje žádné zbytečné závazky a která je plně v souladu 
s aktuální legislativou ohledně ochrany osobních údajů.

Schválení vzhledu průkazu
Pošlete nám školní logo, my vám vytvoříme náhled toho, jak bude průkaz vypadat. Dostanete také veškeré instrukce a návody 
k objednávce spolu s informačními materiály pro studenty.

Objednávka průkazů
Obdržíte přístupové údaje do systému NCDB, s pomocí nichž můžete objednat průkazu buď přímo, nebo přes školní 
informační systém.
Zapojení školy do projektu ISIC školám je poměrně jednoduché a rychlé, nemusíte se bát zdlouhavých procesů. Stejně tak 
probíhá i objednávání průkazů – je velmi snadné a intuitivní. Následný proces tisku a zaslání hotových průkazů zabere zhruba 
jeden týden.

Napište nám 

skoly@isic.cz 

Zavolejte nám
+420 226 222 318

Jsme k dispozici v pracovních dnech 
od 8:00 do 17:00.

Adresa
GTS ALIVE s.r.o. 
Letenská 118/1 
118 00 Praha 1

www.isic-skolam.cz

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



Kdo jsme?
GTS ALIVE s.r.o. je oficiálním vydavatelem mezinárodních studentských identifikačních průkazů ISIC a mezinárodních učitelských 
průkazů ITIC pro Českou republiku.

Díky naší aktivitě je Česká republika dlouhodobě vyhodnocována jako země s největším rozšířením průkazů ISIC a největší nabídkou 
studentských výhod mezi 130 zeměmi ISIC Association. Naším cílem je rozšířit průkaz ISIC jakožto studentský průkaz  na všechny 
základní, střední a vysoké školy v ČR.

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

Učitelé, zaměstnanci, dálkoví studenti - máme řešení pro všechny!
Přechod vaší školy na průkazy ISIC je ideální příležitostí k tomu, abyste začali využívat i ostatní průkazy s velkým množstvím výhod: 
průkazy pro dálkové/kombinované studenty, pro pedagogické/akademické pracovníky a i pro všechny ostatní zaměstnance školy. 
Všechny tyto průkazy fungují ve stejném režimu jako ISIC pro studenty: jsou čipové, mají shodnou platnost, která se každoročně 
prodlužuje, mají stejné ceny. Celý systém je tak velmi přehledný.

Mezinárodní průkaz učitele ITIC 

Mezinárodní průkaz ITIC je určen pro učitele všech stupňů škol, stejně tak i pro pedagogické 
pracovníky jiných institucí. ITIC je především identifikačním průkazem učitele a dokladem, který 
učitel může využít v ČR i ve 124 zemích světa. Učitelé tedy využijí svůj průkaz ITIC při cestách 
po republice i v zahraničí při školních výletech, ale i v případě soukromé dovolené. S průkazem ITIC 
může učitel využít množství výhod a slev např.: knihkupectví, restaurace, móda, optika, parfumerie, 
nákup počítačového vybavení, atd. Kompletní databázi slev najdete na www.isic.cz/slevy.

Průkaz ALIVE – řešení pro studenty i zaměstnance 

Průkaz ALIVE je ideální volbou pro studenty a zaměstnance školy, kteří nemají nárok na ISIC, 
respektive ITIC, a kteří mají zájem získat průkaz s čipovou funkcí a zároveň s možností uplatnit průkaz 
na množství výhod v ČR. Kompletní informace o slevách a výhodách průkazu ALIVE naleznete na  
www.alive.cz.

ALIVE student je průkaz určený především pro dálkové a kombinované studenty, kteří nemají 
nárok na průkaz ISIC.

ALIVE zaměstnanec je průkaz určený pro nepedagogické pracovníky školy, kteří nemají nárok na průkaz ITIC. Mezi tyto pracovníky 
patří např.: hospodář/ka, kuchař/ka, školník, etc. 

Na rozdíl od ISIC a ITIC jsou průkazy ALIVE platné pouze na území České republiky.

ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta SŠ, VOŠ nebo 
VŠ. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, a to již více 
než 60 let! Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. 
Průkaz ISIC tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán 
do studia denní formy, stejně tak i studentům primy osmiletých gymnázií. Základní 
platnost všech typů průkazů je 16 měsíců – od prvního září jednoho roku do konce 
prosince roku následujícího. Naprostá většina průkazů ISIC vydávaných v České republice 
má formu kombinovaného průkazu ISIC a průkazu studenta. Takový průkaz vydávají 
přímo školy, které jako jediné mají právo platnost svých průkazů prodlužovat.
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Jak funguje naše spolupráce se školou? 
Zapojení do projektu „ISIC školám“ je pro školu zásadním krokem, který zjednoduší a zpřehlední školní administrativu a přinese škole 
celé spektrum výhod. Škola získá právo velmi flexibilně a rychle objednávat průkazy s čipem a spravovat jejich databázi. Průkaz ISIC 
je tak plně připraven fungovat jako školní identifikační karta pro každého. Několik stovek škol, zapojených v projektu ISIC školám, 
využívá průkazy ISIC jako školní a studentský průkaz, většina z nich jako univerzální čipovou kartu v rámci svého systému.

ISIC – univerzální čipový průkaz 

V rámci projektu „ISIC školám“ můžete využít čipo-
vé funkce průkazů ISIC a ITIC. Průkazy ISIC jsou plně 
kompatibilní s většinou bezkontaktních čipo-
vých systémů, takže je můžete integrovat do stávají-
cího stravovacího, docházkového či evidenčního sys-
tému a propojit tak několik funkcí v jedné kartě.

Velkou výhodou je, že není nutné při zavedení čipových karet nic měnit, přechod se tedy obejde bez jakýchkoliv investic a in-
stalací na straně školy! Opravdu stačí jen průkazy objednat a následně hromadně naimportovat do databáze, ISIC bude fungovat 
stejně jako původní čipy. 

V případě, že o zavedení čipového systému na průkazy ISIC a ITIC teprve uvažujete, vám můžeme nabídnout náš vlastní systém 
ISIC Port. Se vším vám rádi poradíme a podělíme se o své zkušenosti ze stovek škol všech typů. Proč přecházet z malých čipů 
na průkazy ISIC? Hlavním důvodem je unifikace více funkcí v jedné univerzální kartě, která je využitelná ve škole i mimo školu, a navíc 
ušetří držiteli peníze za pořízení. Co je však důležitější: čipový průkaz je výrazně bezpečnější, neboť se minimalizuje možnost 
zneužití čipu a např. neoprávněného vstupu do budovy.

Vydávání průkazů

Škola, která se rozhodne se do projektu zapojit, získá přístup 
do on-line aplikace NCDB, ve které má přehled o všech 
objednávkách a vydaných průkazech. Nové objednávky 
lze zadat prostřednictvím školních systémů nebo přímo přes 
aplikaci NCDB.

Po přijetí objednávky průkazy vytiskneme a pošleme do týdne na školu spolu s fakturou. Pokud škola využívá čipy, může si 
z NCDB nebo z Bakalářů stáhnout čísla čipů a rovnou je naimportovat do své databáze.

Objednávka prodloužení platnosti a duplikátů je ještě jednodušší – není třeba zadávat nové osobní údaje, stačí pouze 
v aplikaci vybrat zájemce. 

Jak moc zatěžuje objednávání průkazů 
školní administrativu? 

V případě správného nastavení systému je zátěž pro školu vel-
mi malá. Projekt ISIC školám může naopak škole práci ulehčit: 
převezmeme správu a výrobu školních průkazů, kompletně se 
postaráme o dodávku čipů a výrazně se zmenší nutnost vydávat 
papírová potvrzení o studiu (ISIC funguje mimo jiné také jako 
potvrzení o studiu ve veřejné dopravě).
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