
 

 
 

Vážení zákonní zástupci, 

   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? 

• Funguje jako čipová karta na vstup do školy, pro odběr obědů v jídelně a pro účely kopírování. Nemusíte již tedy svému 
synovi/své dceři, svěřené osobě pořizovat speciální čip. 

• 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: (více na www.isic.cz/slevy) 

o při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech 
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 

Jak si ISIC objednat? 

    Vystavení průkazů ISIC na naší škole zařizuje paní Michaela Aujezdecká (v pátek od 6:30 hod. do 8:00 hod.; tel. 393033141, školní 
stravovna; email: isic@ssjs-tabor.cz). Žádost o vydání průkazu, kterou najdete na druhé straně tohoto dopisu, prosím vyplňte, 
podepište (u studentů mladších 15 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a přineste uvedené kontaktní osobě s poplatkem 
290 Kč. Průkazovou fotografii prosím zašlete na email: isic@ssjs-tabor.cz (do předmětu uveďte název fotografie: 
jméno.příjmení.třída.jpg.)  
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