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 Studentské průkazy ISIC vydává ISIC Association pod záštitou světové organizace UNESCO 

 

Vážení rodiče, studen� VOŠP a žáci SPgŠ Litomyšl, 
rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento  průkaz je 

především iden�fikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad 
studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech č lenských 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 dvace� 
pě� �sících místech. 

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?  

· Je oficiálním průkazem studenta naší školy a funguje jako karta na vstup do školy/do jídelny. 

· Mnohými ins�tucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. 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 mě síců), po roce se následně student mů že 
rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve škole. 

· Školní ISIC je levnější: 
o prvotní pořízení průkazu stojí 290 Kč (ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč každý rok), 
o cena prodloužení v dalších letech je pouze 180 Kč, 
o v př ípadě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč. 

Co přináší ISIC?  

· Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě. 

· Slevy a výhody v dopravě: MHD, sleva na téměř 300 autobusových linkách v  ČR, ně kterých 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 fes�valy,  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? 

Průkazy ISIC na naší škole zajišťuje Mgr.  Ondřej Kleiner (kleiner@vospspgs.cz, kabinet Přírodních věd č. 29). Žádost o vydání 
průkazu, kterou najdete na druhé straně tohoto dopisu, prosím vyplňte, podepište (u žáků mladších 15 let je vyžadován podpis 
zákonného zástupce). Současně budete vyfotografován/a.  Platba za průkazy musí být uskutečněna současně s podáním žádos�, 
potvrzení o platbě přineste kontaktní osobě současně s žádos� do 30. 9. tohoto roku. 

Úhrada platby za průkaz studenta/žáka ISIC 

Studen�/žáci zapla� 290,- Kč CO NEJDŘÍVE ve prospěch účtu číslo 9125090207/0100.  

studijní skupina variabilní symbol  třída variabilní symbol 

V1. A; W1. A 511  S1. A, S1. B, S1. C, S1.D 111, 112, 113, 114 

V1. B; W1. B 512    

Do ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE vždy uvádějte jméno studenta/žáka! 

Platnost průkazu ISIC: 
Platnost ISIC je vždy do prosince následujícího kalendářního roku (prodloužení na další rok 180,- Kč).  


