Kolínská klíčenka plánuje edukační aplikaci a zdravotní knížku a zajímá se o ni zahraničí
Praha, 10. října 2017 - Kolínská chytrá klíčenka, první multifunkční klíčenka pro žáky
základních škol v Evropě, bude rozšířena i o edukační aplikaci a elektronickou zdravotní
knížku. Kolínskou klíčenku od letošního školního roku v pilotním provozu využívají žáci 6.
Základní školy v Kolíně, kde slouží jako elektronický zámek, identifikační průkazka,
jízdenka v MHD a lze ji aktivovat i jako platební kartu. O úspěšný projekt je zájem nejen
mezi českými městy a kraji, ale i v zahraničí.
„Chytrá Kolínská klíčenka je příkladem velmi úspěšné spolupráce města s partnery v konceptu Smart
Cities a vzorovou cestou, jak pomáhat k pohodlnějšímu a bezpečnějšímu životu ve městech. Velké díky
patří představitelům města Kolína a 6. Základní školy a všem partnerům. Vítám i naše nové partnery
z oblasti vzdělávání a zdravotnictví a jsem si jist, že klíčenku čeká obrovský rozvoj,“ uvedl ředitel
Mastercard pro ČR, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš. „Projekt má obrovský potenciál. Zapojení
dalších škol, partnerů projektu je nejen velmi žádané, ale též principiálně jednoduché. Multifunkčnost
řešení založená na bankovním čipu je jednoduchá a geniální, vidím v tom velkou budoucnost,“ doplnil
místostarosta Kolína zodpovědný za projekt Michael Kašpar.
Kolínská klíčenka má podobu malé plastové kartičky. Cílem klíčenky je nahradit množství čipů, klíčů a
peněženek, které děti musí nosit. Klíčenka díky využití bezkontaktního čipu dokáže zastat funkci
čtenářského průkazu Městské knihovny Kolín nebo nástroje pro objednání a výdej obědů ve školní
jídelně. Otevře též elektronické zámky od školy nebo tělocvičny a může být použita jako časová
jízdenka v MHD Kolín. Klíčenku lze také aktivovat jako předplacenou kartu, na kterou pak mohou
rodiče pravidelně posílat kapesné svému dítěti. Díky snadnému ovládání, bezpečnému provozu
a všestrannému užití je klíčenka vhodná i pro ty nejmladší žáky. „Školství by nemělo zaostávat několik
kroků za novými trendy a technologiemi. Je třeba jít vedle sebe a otevírat dětem nové možnosti
v nové technické budoucnosti,“ poznamenal ředitel 6. Základní školy Lukáš Kačer.
Cílem projektu Kolínské chytré klíčenky je i rozvoj vzdělávání. V přípravě je edukační aplikace pro
interaktivní tabule, která je určena pro výuku na druhém stupni základních škol a na které se podílejí
odborníci z oblasti ekonomie, didaktiky a efektivní komunikace. Školy, které budou zapojeny do
projektu Chytrá klíčenka, pak získají proškolení a tyto výukové materiály zcela zdarma. "Mladí lidé
potřebují téma vnímat v širokých souvislostech a pochopit, proč je dobré umět s penězi hospodařit.
Cílem je připravit mladou generaci na život v 21. století, který je plný moderních technologií," uvedl
Pavel Popluhar, jednatel společnosti Edhance, která tyto výukové materiály vytváří.
Kolínský úspěch inspiruje další města a kraje a ozývají se i v zahraničí. “Možnost použít čip karty pro
více funkcí současně včetně předplacené karty Mastercard je hlavním motorem zájmu ze strany
dalších škol po celé České republice, dětí i rodičů. Náš produkt je tak otevřený, že ho lze snadno
upravit i pro potřeby předplacených karet v dopravě či obchodech. Jsme rádi, že je po klíčence taková
poptávka a pokusíme se ji co nejdříve uspokojit,“ shrnul ředitel společnosti Paynovatio a autor
myšlenky projektu Pavel Juřík.
„U projektu Chytrá klíčenka nás oslovila zajímavá kombinace inovativního řešení využívajícího
bankovní platební karty v nekomerčním prostředí škol, kde tyto karty mohou, ale nemusí sloužit
jenom k placení. Dalším z důvodů je zvyšování finanční gramotnosti u široké veřejnosti, kterému se
v ČSOB aktivně věnujeme v rámci projektu Finančního vzdělávání,“ poukázal Miloš Minčič, výkonný
manažer útvaru Karty a mobilní platby ČSOB.

Ale tím rozvoj klíčenky rozhodně nekončí – díky digitalizaci zdravotních systémů v Kolíně bude
klíčenka v budoucnu doplněna o lékařské záznamy. Elektronická zdravotní knížka je zabezpečený
souhrn zdravotních informací o pacientovi, který je přístupný prostřednictvím webového portálu
nebo mobilní aplikace. Pro žáky v Kolíně bude Zdravel zdarma. Jejich rodiče tak získají kompletní
přehled nad jejich zdravotním stavem, preventivními prohlídkami nebo očkováním. Systém Zdravel
umožňuje plánování zdravotních prohlídek, nastavení upozornění na termín vyšetření či užívání léků.
V blízké budoucnosti se plánuje rozšíření nejen mezi obyvatele Kolína, ale i podpora projektů Smart
Cities v dalších městech, ve který je plánována vzájemná kooperace projektů Chytré klíčenky a
systému Zdravel. „Poskytovatelem aplikace Zdravel je Institut pro podporu elektronizace
zdravotnictví, jehož posláním je poskytovat informace lékařům a pacientům vždy, když je to potřeba.
Spojení projektů Smart Cities a Zdravel tak vytváří perfektní příležitost k jeho naplnění a dalšímu
rozvoji,“ řekl Michal Potůček, výkonný ředitel projektu Zdravel.
Kolínská chytrá klíčenka, víceúčelová čipová karta, je první multifunkční klíčenkou pro žáky základních škol
v Evropě a původním pilotním projektem 6. Základní školy v Kolíně. Je společným projektem města Kolín a
společností Mastercard, Paynovatio, ČSOB a dalších. Při placení Klíčenkou v prodejnách partnerů projektu získá
její uživatel zajímavé slevy a výhody. Přečerpání limitu či platbu přesahující zůstatek karta neumožní. Historie
všech transakcí Klíčenky je jejímu držiteli dostupná on-line, rodiče tudíž mohou na platební aktivity svých dětí
kdykoli snadno dohlédnout. Tím ale možnosti Klíčenky nekončí. Příležitostí k využití Chytré klíčenky, kterou
připravily společnosti Paynovatio a Mastercard, je překvapivě mnoho a projekt má do budoucna mnoho
smělých vizí. Mastercard přihlásil chytrou klíčenku do soutěže o cenu na prestižním World Smart City Expo
Congress.
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