
 

 

 Vážení rodiče, vážení žáci, 

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především 

identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta,  

akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako průkaz využitelný pro zhruba 2.000 různých slev a 

výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících 

místech. 

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu? 

 Je oficiálním průkazem studenta naší školy 

 Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky) 

 Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je 
však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může 
rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve škole. 

 Školní ISIC je levnější! 
o Prvotní pořízení průkazu stojí 290 Kč 
o Cena prodloužení v dalších letech je pouze 180 Kč 
o V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč 
(ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč každý rok) 

Co přináší ISIC? 

 Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě. 

 Slevy a výhody v dopravě: státem dotovaná sleva na jízdné ve vlacích a autobusech po celé ČR ve výši 75 %, MHD nejen 
v krajských městech. 

 Možnost zřízení speciálního celoroční cestovní pojištění UNIQA. 

 Slevy na více než 2.000 místech v ČR: 
o při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech, viz www.isic.cz 
o na vstupném na festivaly, akce, do klubů 
o na permanentky v lyžařských areálech 
o speciální studentský mobilní tarif od Vodafone 
o při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky 
o na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek 
o při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách 

 
NEPŘEHLÉDNĚTE: Jak si ISIC objednat? Nedílnou součástí tohoto oznámení je dokument „Informační povinnost“ obsahující detaily 

o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů. Najdete ho na našem webu – sekce GDPR. 

Agendu ISIC na naší škole řeší pan/paní Dominová Marcela (dominova@zdravkack.cz).  
Do 30. 7.  uhraďte, prosím, poplatek 290 Kč na účet školy 214519617/0300 s textem v poznámce: ISIC-PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA 
nebo v hotovosti na studijní oddělení školy a na e-mail: dominova@zdravkack.cz pošlete průkazovou fotografii žáka. 
Doporučujeme použít digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před 
světlou zdí) nebo zaslat kvalitní sken papírové průkazové fotky.  
Podpis papírové žádosti držitelem proběhne při převzetí průkazu nebo na informační schůzce dne 26. 8.  
 
Jak si ISIC objednat v září? Snadno. 
Žáci nastoupí do školy 1. září, bude pořízena fotografie pracovníkem školy (nebo ji žák dodá elektronicky nebo papírovou), žák 
odevzdá vyplněnou a podepsanou žádost a 290,- Kč a společně s třídním učitelem vyplní osobní a kontaktní údaje do Bakalářů. 
Žádost bude odeslána hromadně školou, cca do týdne po odeslání budou průkazy k dispozici žákům.  
 


