
Studentské průkazy ISIC na naší škole 

Naši studenti si mohou za výhodnějších podmínek pořídit studentský průkaz ISIC 

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu? 

 Funguje jako čipová karta do jídelny. Nemusíte již 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 a vyjde levněji! 

o Prvotní pořízení průkazu stojí 290 Kč   
o Vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze 

od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců) 
o Cena známky prodlužující platnost v dalších letech je pouze 180 Kč (lze prodloužit jen 

průkaz vydaný naší školou) 
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: MHD nejen v krajských městech, sleva na téměř 300 autobusových 

linkách v ČR, některých krajích funguje ISIC i jako náhrada žákovského průkazu. 
 Speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA. 
 Slevy na více než 2.000 místech v ČR: 

o při nákupech, stravování 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 

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

Jak si ISIC objednat? 

Pro budoucí studenty 

Informaci o způsobu pořízení průkazu obdržíte s dalšími informacemi při odevzdání zápisového lístku. 

Pro stávající studenty    

Průkazy ISIC na škole zajišťuje Zdislava Chmelová kabinet  572. Stačí jen vyplnit přihlášku, nechat se 

ve škole vyfotit nebo dodat fotografii v digitální podobě a samozřejmě zaplatit 290 Kč. V případě 

prodloužení planosti karty jen 180 Kč. 

Další informace najdete na ww.isic.cz 


