
 

 

 Vážení kolegové a žáci naší školy, 

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. Průkaz také využijete na zhruba 2.000 

různých slev a výhod v ČR. ISIC je mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa, včetně 

všech členských zemí EU. V zahraničí bude průkaz ISIC (ITIC) uznán na více než 125 000 místech. 

Jak využijete průkaz ISIC na škole: 

 

• Je oficiálním průkazem studenta naší školy 

• Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu  

• Školní ISIC Vám zůstává po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího 
kalendářního roku (16 měsíců), po roce si můžete licenci ISIC na škole prodloužit 
 

o Prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč 
o ISIC v běžné distribuci mimo naši školu stojí 400 Kč a nelze ho prodlužovat. 
o Cena prodloužení v dalších letech je 250 Kč 
o Průkazy pořízené jinde než v naší škole nelze u nás prodlužovat! 
o V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč 
 

Využití průkazu ISIC mimo školu: 

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

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

• Možnost zřízení speciálního cestovního pojištění UNIQA 

• Slevy na více než 2.000 místech v ČR: 
o při nákupech v obchodech, e-shopech, stravování (KFC, McDonald’s, Burger King, KFC, …) a vzdělávání 
o na vstupném na festivaly, akce, do klubů 
o na permanentky v lyžařských areálech 
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 postupovat? 

Průkazy ISIC objednává pro všechny žáky v budově v Seifertových sadech PhDr. Lucie Lánská na základě vyplněné žádosti, žáci 

z Čáslavské odevzdávají žádosti a peníze svým třídním. Formulář žádosti o vydání průkazu najdete na stránkách školy - vytiskněte, 

vyplňte, podepište (u studentů mladších 15 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a společně s  částkou 350 Kč přineste 

uvedeným kontaktním osobám do 16. 9. 2022, druhý termín odevzdání je 5. 10. 2022. Pozdější objednávky budou přijímány pouze 

ve výjimečných a zdůvodněných případech. Všichni noví žadatelé musí mít fotografii v kartě žáka a vyplněné povinné údaje 

(včetně adresy a emailu) v Bakaláři (zajišťují třídní učitelé). Hotový průkaz vám bude vydán ve škole. 

Žádosti o prodloužení se přijímají do 9. prosince 2022.  

Učitelé mohou využít výhod karty ITIC. 

 


