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Řešení bezpečných škol s využitím  
bezkontaktních čipových karet 

 

  
 

Cílem řešení je zajištění vyšší bezpečnosti žáků a provozu škol. 
 

Bezhotovostní platby  
 Bufety, knihovna, zájmové kroužky, tisk a další úhrady. 
 Bezhotovostní platby v samoobslužných automatech na zdravou výživu a mléčné produkty. 
 Žákům lze znemožnit nákup nevhodných produktů obsahujících alergeny, cukr, kofein a jiné 

škodlivé složky. 
 

Card Management  
 Zajišťuje správu čipových karet žáků, učitelů, správců škol, uklízeček, bezpečnostních agentur 

a dalších pracovníků škol, včetně externích návštěv. 
 

Docházka 
 Elektronické třídní knihy systémů Edookit a Bakaláři. 
 Evidence docházky učitelů a ostatních pracovníků škol. 

 

Objednávkové a výdejní terminály stravy 
 Kompatibilita nejen s jídelním systémem ProVIS. 

 

Přístupový systém 
 Dveřní čtečky a turnikety. 
 Omezení volného pohybu cizích a nepovolaných osob v prostorách škol. 

 

Samoobslužné kiosky 
 Dobíjení hotovosti na karty, přehledy transakcí, docházky, objednané a odebrané stravy 

a mnoho dalších funkcí. 
 

Samoobslužný tisk, skenování a kopírování 
 Kopírovací, tisková a multifunkční zařízení s možností bezhotovostních plateb. 

 

Systém závor 
 Omezení vjezdu na školní parkoviště. 

 

Zabezpečené vstupy 
 Laboratoře, specializovaná pracoviště, sborovny, kabinety, serverovny a další vyhrazené 

místnosti. 
 Ovládání výtahů a odblokace jízd do jednotlivých stanic podmíněné přiložením karty. 
 Zastřežení či odstřežení prostor kartou v Elektronických Zabezpečovacích Systémech EZS. 

 

Zámky šatních skříněk 
 Bezpečné elektronické zámky na karty. 

 

Řešení na klíč 
 Analýza, návrh, vývoj, implementace, provoz. 
 12 let zkušeností firmy XT-Card a.s. s velkými kartovými systémy. 
 Současná správa více než dvou milionů čipových karet. 
 Zabezpečení celého systému je na velmi vysoké úrovni. 
 Systémy vyhovují zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
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Společnost XT-Card nabízí zvýhodněné financování řešení 
bezpečných škol pro základní, střední a vysoké školy ve 

spolupráci s nadnárodními finančními institucemi. 
 

  


