GYMNÁZIUM, GOLIANOVA 68, NITRA
GOLIANOVA 68, 949 01 NITRA
telefón: 00 421/37 640 96 12

e-mail: gymgol@gymgolnr. sk

Riaditeľstvo Gymnázia, Golianova 68, Nitra oznamuje rodičom a budúcim žiakom I. ročníka 5-, 4- a 8- ročného
štúdia, že na našej škole je zavedený duálny systém používania kariet žiaka pre dochádzkový a stravovací
systém, čo si vyžaduje, aby každý žiak mal a používal kartu žiaka (viď ustanovenia 2.2 a 2.5 školského poriadku).
Jednou z možností je používať v interných systémoch školy Medzinárodný identifikačný preukaz študenta
ISIC/EURO 26, ktorý je medzinárodne uznávaný a platný a poskytuje žiakovi možnosť využívať veľké
množstvo externých výhod a zliav (110 000 zliav a výhod na Slovensku a vo svete). Držiteľ preukazu je všade
na svete považovaný za študenta denného štúdia. Preukaz je vlastníctvom žiaka.

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je využiteľný:
 V ŠKOLE (interné výhody) ako:
1. Identifikačný preukaz žiaka školy:
a) nahrádza papierové potvrdenie o návšteve školy. Slúži na identifikáciu žiaka v škole alebo mimo nej. Na
preukaze žiaka je logo školy, názov školy, osobné údaje a fotografia žiaka.
b) zabezpečuje evidenciu žiaka pri vstupe ako aj odchode z budovy školy. Dochádzkový systém je prepojený
na elektronickú žiacku knižku, prostredníctvom ktorej je zákonný zástupca informovaný o príchode jeho
dcéry/syna na vyučovanie ako aj o odchode jeho dcéry/syna z vyučovania,
2. Čipová karta, ktorá nahrádza papierové stravné lístky: vďaka čipu slúži preukaz ako stravný lístok.
Výlučne len na základe karty žiaka sa vydáva strava v školskej jedálni.
 MIMO ŠKOLY (externé výhody):
2. A) Čipová karta na MHD, SAD a železnice
od firmy TransData v hodnote 20,- €. Táto suma zahŕňa poplatok 10,- € za výrobu čipového preukazu žiaka
a poplatok 10,- € za známku ISIC na školský rok 2018/2019).
Karta: nahrádza papierové potvrdenie o návšteve školy pre potreby dopravcov a tri samostatné preukazy, na
základe ktorých má žiak strednej školy nárok na zľavnené cestovné v MHD, na linkách SAD a na železniciach.
Vďaka čipu umiestnenému v preukaze stačí žiakovi jediný preukaz, ktorý môže používať na všetky tri druhy
dopravy.
B) Čipová karta na MHD, SAD v spoločnosti ARRIVA NITRA
od firmy CKM SYTS v hodnote 13,- €. Táto suma zahŕňa poplatok za licenciu ISIC/EURO<26 a poplatok za
výrobu čipového preukazu vrátane funkcie platobnej karty a za jeho použitie u dopravcu ARRIVA NITRA na
školský rok 2018/2019.
Aby Vaše dieťa mohlo preukaz používať už od prvého dňa školského roka (a využiť tak zľavu na
cestovnom už cestou zo školy domov) je potrebné, aby ste si na zápis priniesli:
 pre Gymnázium, Golianova 68, Nitra súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov k vydaniu
preukazu žiaka,
 Vybrať si jednu z dvoch kariet a vyplniť príslušnú žiadosť o vydanie preukazu žiaka ISIC/EURO<26.
Preukaz je možné si prevziať po zaplatení na sekretariáte riaditeľky školy už počas letných prázdnin
od 20.08.2018.
Na preukaze bude umiestnená fotografia žiaka - rozmer 28x34 mm, ktorú si prinesiete so sebou.
ČO VÁM PREUKAZ EŠTE PONÚKA?
 Výhodné zľavy doma a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových
zariadení, lyžiarskych stredísk a aquaparkov, na dopravu, ubytovanie, stravovanie či nákup tovarov a služieb.
 30% zľavu na individuálne komplexné cestovné poistenie do zahraničia (poistenie liečebných nákladov
v zahraničí, poistenie batožiny, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie aj na
poistenie nákladov na technickú pomoc v prípade záchrannej akcie v horách v zahraničí).
 V 120 krajinách sveta, kde ISIC platí, môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať národnú organizáciu,
ktorá vám ochotne podá ďalšie informácie.
Kompletný zoznam domácich a zahraničných zliav nájdete na www.studentskypreukaz.sk
Po zakúpení sa karta stáva majetkom žiaka, je neprenosná. Žiak ju bude využívať po celú dobu štúdia na našej
škole. Pri strate karty je žiak povinný objednať a zaplatiť si duplikát karty.
Podmienkou predĺženia platnosti karty TransData na ďalší školský rok je zaslanie SMS. SMS je spoplatnená
sumou 3 €. Po zaslaní SMS je potrebné priložiť preukaz ISIC k terminálu na sekretariáte riaditeľky školy.
Známka ISIC má formu lepiacej známky, ktorá sa nalepí na kartu. Platí od 1. septembra až do konca septembra
nasledujúceho roku (vrátane prázdnin). Ak žiak chce každoročne využívať všetky výhody, ktoré licencia ponúka,
môže si túto známku na predĺženie platnosti zakúpiť počas letných prázdnin alebo do konca septembra na
sekretariáte riaditeľky školy.
Nitra 27.03.2018

RNDr. Zuzana Hurtová, v. r.
riaditeľka školy

