
 

 
 

 Studentské průkazy ISIC vydává ISIC Association pod záštitou světové organizace UNESCO 

 Vážení rodiče, milí žáci, 
 
rádi bychom Vás informovali, že SZŠ Svitavy vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je 
především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole. Zároveň funguje jako mezinárodně uznávaný 
doklad studenta, akceptovaný ve 127 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná 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. 

 
JAK VYUŽIJETE ISIC VE ŠKOLE? 
 Funguje jako čipová karta pro vstup do budovy, výdej stravy v jídelně a pro používání žákovské kopírky. 
 Je oficiálním průkazem studenta naší školy.  
 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. Jako čipová karta ve škole průkaz 
funguje i v případě neprodloužení platnosti. 

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

 
JAK VYUŽIJETE ISIC MIMO ŠKOLU? 
 Platnost ve 127 zemích světa. 
 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 celoročního cestovního pojištění UNIQA. 
 Slevy na více než 2.000 místech v ČR: 

o při nákupech včetně e-shopů (elektronika, oblečení, sport. potřeby, knihy atd.) 
o při 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 

 
JAK SI ISIC OBJEDNAT? 

 Odevzdejte žádost na schůzce před zahájením studia a uhraďte částku 290 Kč. 

 V případě, že se žák nezúčastní schůzky, přivezte žádost a průkazovou fotografii. 

 Bez zaplacení nebo nedodání fotografie nelze průkaz objednat. Hotové průkazy budou vydány při nástupu do 
studia. 

 

MÁTE NĚJAKÝ DOTAZ? 
Napište na e-mail drimal@szs.svitavy.cz nebo volejte na číslo 777635100.  

 
Svitavy 16. 6. 2021       PhDr. Radim Dřímal, ředitel školy 
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