
 
 

 

 

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento 

průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost k naší škole; kromě 

toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech 

členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2 000 různých slev a výhod v ČR. 

Co přináší ISIC Školák? 

 Platnost ve 130 zemích světa, více než 125 000 slev po celém světě. 
 Je akceptován dopravci po celé ČR jako potvrzení věku a oprávnění čerpat slevu na jízdném ve výši 75 %. 
 Možnost zřízení speciálního celoročního cestovního pojištění UNIQA od 300 Kč. 
 Slevy na více než 2 000 místech v ČR: (více na www.isic.cz/slevy) 

o při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech 
o na vstupném do kulturních institucí 
o na permanentky v lyžařských areálech 
o speciální mobilní tarif od Vodafone 
o na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek 
o v kinech, na koupalištích a dalších zábavních areálech 

 

Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu? 

 Školní průkaz ISIC není potřeba si pořizovat každý rok znovu. Jeho platnost je až pět let od vydání; platnost je 
také omezena dobou docházky na základní školu. 

 Školní ISIC Školák je levnější! Průkaz stojí jen 250 Kč na celou dobu platnosti (průkaz pořízený mimo školu 
stojí 350 Kč na jeden rok). V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč. 

 

Jak si průkaz objednat? 

 O průkazy ISIC se na naší škole stará Mgr. Marie Kalkusová. 

 Vyplněnou žádost o vydání průkazu odevzdá žák třídnímu učiteli do 21. září 2020.  

 Poplatek 250 Kč bude stržen z pokladny žáka. Dohlédněte na dostatečný zůstatek! 

 Žáci se budou fotit ve škole v průběhu měsíce září nebo zašlete průkazovou barevnou fotografii (viz níže 
Požadavky na fotografii) prosím v co nejlepším rozlišení do 21. září 2020 na e-mail kalkusova@4zsjh.cz ve 
formátu jpg. Fotografii pojmenujte: jmeno_prijmeni_trida.jpg. Do předmětu e-mailu uveďte 
ISIC_jmeno_prijmeni_trida. 
 

Hotový průkaz bude vydán koncem září 2020, případně začátkem října 2020. 
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Požadavky na fotografii: 

Velikost: minimálně 300px na šířku, doporučená celková velikost minimálně 20 Kb. Správný poměr 

stran upravíme sami. 

Rozvrh: barevná pasová fotografie, na snímku rozeznatelný nezakrytý obličej, za ním neutrální 

pozadí. Obličej musí být kompletní včetně vrchní části hlavy, neakceptují se v poslední době módní 

fotografie, na kterých chybí čelo a horní část hlavy. 

Kvalita: dostatečná kvalita, bez kostiček, nerozmazaný, bez vodotisků a vzorů, v reálných barvách. 

Zdroj: nelze užít fotografie z jiných průkazů. Bývají na nich vodotisky, bezpečnostní vzory a kvalita 

skenu je všeobecně špatná. 

Aktuálnost: fotka musí odrážet aktuální podobu držitele karty. Žák 9. ročníku tedy nemůže využít 

snímek z nástupu do první třídy. 


