
 

       

Vážení rodiče, 

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/do jídelny a ke školní kopírce. Nemusíte již tedy svému synovi/své 

dceři 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! 

• Prvotní pořízení průkazu stojí 290 Kč, cena prodloužení v dalších letech je pouze 180 Kč 

• V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč (ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč na rok) 

Co přináší ISIC? 

• Slevy a výhody v dopravě: MHD nejen v krajských městech, sleva na téměř 300 autobusových linkách v ČR, v 

některých krajích funguje ISIC i jako náhrada žákovského průkazu. 

• Slevy na více než 2.000 místech v ČR: 

• při nákupech, stravování a vzdělávání 

• na vstupném na festivaly, akce, do klubů 

• na permanentky v lyžařských areálech 

• při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky 

• na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek 

• při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách 

• Je akceptován většinou dopravních podniků po celé ČR jako potvrzení o studiu 

Jak si ISIC objednat? 

O průkazy ISIC se na naší škole stará paní Ivana Čalounová. Žádost o vydání průkazu, kterou najdete zde, 

prosíme, vyplňte, podepište (u studentů mladších 16 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a přineste 

uvedené kontaktní osobě do 30. 6. 2021. Hotový průkaz Vám bude vydán při nástupu do studia.  

K průkazu je potřeba elektronicky přiložit barevnou průkazovou fotografii (2,8x3,4 cm). Doporučujeme využít 

on-line služby (např. https://www.persofoto.com/en/upload/passport-photo) a ze své fotografie udělat potřebný 

výřez. Fotografii pojmenujte takto: prijmeni_jmeno_den_mesic_rok_narozeni.jpg a vložte do formuláře k žádosti. 

Postup při objednání ISIC karty: 

• vyplňte a podepište přihlášku (zde). Přihlášku buď osobně předejte v kanceláři školy, nebo jí oskenovanou 

zašlete na adresu skola@spssecb.cz. Pokud je žadatel mladší 16 let, žádost podepisuje zákonný zástupce, 

• průkazovou fotografii pojmenujte takto: prijmeni_jmeno_den_mesic_rok_narozeni.jpg (například 

jiri_novak_08082014) a vložte do formuláře žádosti o ISIC kartu. 

• na účet 294180851/0300 zašlete poplatek za zřízení karty ve výši 290 Kč, platbu identifikujte takto: VS: 

datum narození (DDMMRR), text: jméno žáka. K platbě můžete využít i QR kód na této stránce. 

Prosíme o dodržení tohoto postupu a uskutečnění všech kroků do 30. 6. 2021, abychom byli schopni karty do 

nového školního roku připravit. Tyto informace i žádost najdete také na webu školy: www.spssecb.cz 

http://www.spssecb.cz/formular/prvaci
https://www.persofoto.com/en/upload/passport-photo

