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Případová 
studie ISIC PORT

Úvod, výchozí situace
První schůzka proběhla 20. 9. 2019, p. ředitel Rostislav Souchop průkazy ISIC a ITIC vůbec neznal.

Škola má dvě budovy: Valtická 2 – budova s ředitelstvím a 300 žáky a Pavlovská – 1. stupeň cca 140 žáků

Už od začátku se panu řediteli líbila myšlenka zabezpečení školy spojena s docházkou pro učitele a žáky, propo-
jená  s identifikačními průkazy. Proto se rozhodl kontaktovat zřizovatele s požadavkem na zahrnutí investice  
do systému v rozpočtu na rok 2020.

Dne 24. 09. 2019 proběhlo zaměření systému, sestavení specifikace a předpokládaného rozpočtu. Instalace 
plánována předběžně na léto 2020.

Výzvy, překážky
18. 03. 2020 nebylo potvrzeno, zda zřizovatel uvolní 
finance, nicméně prozatím se začalo řešit vydávání 
průkazů pro žáky a zaměstnance.

U vchodu do tělocvičny se zvažovalo využití připojení 
čteček pomocí LTE modulu z důvodu velké vzdálenosti, 
nicméně nakonec se rozhodlo o využití LAN připojení  
do školní sítě.

22. 05. 2020 proběhla finální schůzka za účasti IT pra-
covníka školy, kde se s konečnou platností rozhodlo  
o architektuře a rozsahu systému.

Škola uskutečnila poptávkové řízení u dalších doda-
vatelů identifikačních systémů, přičemž z důvodu kvality 
poptávaného řešení, specifikace a ceny byla vybrána 
naše společnost.

Škola řešila problém se stávajícím dodavatelem 
dveřních otevíračů a zámků, a tak potřebovala  
jako součást dodávky vyřešení také osazení nových 
otevíračů, což jsme reflektovali a tuto službu jsme 
poskytli.

Montáž systému proběhla v průběhu druhé poloviny 
srpna, přičemž v té době už byly objednány průkazy ISIC 
a ITIC.

Řešení, závěr
Škola využívá čtečky pro evidenci příchodů a odcho-
dů. Vyhodnotila prozatím jako nadbytečnou funkci 
docházkového terminálu umožňují volit důvody 
příchodů a odchodů pro zaměstnance.

Provoz systému je v Cloudu, k němu je přístup 
odkudkoliv a umožňuje snadnou správu systému.

Škola doplnila některá chybějící data v Bakalářích, 
došlo k nastavení automatického párování  
a synchronizaci databází.

Bylo instalováni celkem sedm čteček, denně  
se generuje kolem 800 záznamů.

Požadavky, cíle
Zabezpečit školu v době mimo provozní špičky,  
v době ranní špičky evidovat příchody a následně  
i odchody.

Obě budovy měly být propojeny do jednoho systému.

Požadovali propis do elektronické třídní knihy  
a automatizované synchronizace mezi systémem 
Bakaláři a databáze průkazů ISIC. Cílem bylo,  
aby se práce nedublovala ve více systémech.
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Úvod, výchozí situace
Dne 18. 01. 2021 z důvodu pandemických opatření neproběhla schůzka osobně, ale telefonicky. S paní statutární 
zástupkyní Šárkou Hurtlovou byl diskutován stav spolupráce na vydávání průkazů ISIC, přičemž škola vydává 
průkazy od roku 2006. Paní Hurtlová projevila zájem o čipový systém, a to z důvodu nevyhovující kvality  
stávajícího řešení pro zabezpečení vstupu a školní jídelny. Stávající systémy školy byly zastaralé, chybové  
a aktualizace dat probíhala kompletně manuálně, což zatěžovalo administrativu. 

Schůzka za přítomnosti školního IT pracovníka proběhla dne 21. 01., kde byly diskutovány možnosti systému 
ISIC PORT, přičemž škola popisovala problémy se stávajícím systémem Duha a Anet. Proběhlo detailní  
dokumentování místa.

Škola má 581 žáků, jedná se o víceleté gymnázium, které využívá systém Bakaláři, a provozuje vlastní jídelnu.

Požadavky, cíle
Škola se skládá ze dvou budov, přičemž každá  
budova má samostatný vchod a východ. Škola poža-
dovala osazení všech vchodů čtečkami pro evidenci 
příchodů a odchodů, a to i přesto, že jsou vchody  
pod dohledem recepčních. Výstupy z docházkového  
systému škola požadovala propisovat do elektronické 
třídní knihy Bakalářů. 

Dále škola poptala osazení docházkových terminálů 
pro zaměstnance s možností dohledávat konkrétní 
důvody průchodů a tvořit sestavy přehledů přítomnosti 
na pracovišti.

Škola požadovala komplexní stravovací systém  
pro skladové hospodářství a evidenci strávníků a ob-
jednávky jídel pomocí webových stránek. Výdej probíhá 
na třech výdejních místech, strávníci mají možnost 
volby až ze čtyř jídel. Zároveň bylo nutné, aby SW uměl 
zpracovávat administrativu související s vývařovnou 
pro další stravovací subjekty.

Škola plánovala využívat průkazy ISIC jakožto primární 
identifikátory s možností využití obyčejných čipů  
pro externí strávníky. Za velký přínos škola považovala 
možnost využití mobilní identifikace, a to jak v přístu-
povém, tak stravovacím systému.

Škola dále poptala možnost využití mobilní identifikace 
v rámci kopírek HP.

Škola požadovala provoz celého řešení v Cloudu.

Řešení, závěr
Docházkový systém je provozován v Cloudu kompletně, stravovací systém v hybridním módu. Databáze a objed-
návání jídel je v Cloudu a obsluha evidence strávníků a skladu v lokálním klientovi.
Byla nastavena synchronizace dat s Bakaláři, a to včetně importu externích identifikátorů ze systému Bakaláři  
a průkazů ISIC z databáze NCDB.
V jídelně i u vstupu byly instalovány totožné čtečky Mifare/Desfire s podporou NFC a Bluetooth (identifikace pomocí 
mobilních telefonů).
Dále byl osazen dotykový docházkový terminál pro zaměstnance školy s možností online editace záznamů, evidence 
docházky a tvorbou měsíčních reportů.
Využívání docházkového systému nabíhalo postupně tak, je se s ním uživatele seznamovali, bylo možné nastavovat 
parametry dle potřeby školy.

Výzvy, překážky
Škola musela doplnit chybějící data v Bakalářích, 
přičemž bylo nastaveno také využití stávajících  
identifikátorů v Bakalářích.

Integrace mobilní identifikace v zařízeních HP  
se prozatím nepodařilo realizovat, a to z důvodu 
obtížné komunikace s dodavatelem na nalezení 
technického řešení.

V rámci pravidel o zadávání zakázek škola  
uskutečnila poptávkové řízení, kdy oslovila další 
dodavatele identifikačních systémů a na základě 
stanovených kritérií vyhodnotila naši nabídku  
jako nejvhodnější.

Poptávkové řízení bylo vyhodnoceno 30. 04. 2021 
a realizace proběhla v druhé polovině května 2021.

V průběhu montáže škola dospěla k rozhodnutí, 
že chce systém rozšířit také o vchod do tělocvičny 
sloužící mimo jiné externím sportovcům. Rozšíření  
o tento vchod proběhlo v průběhu letních prázdnin.


