Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o tom, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský
průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole a
je mezinárodně uznávaným dokladem studenta. Funguje i jako doklad o studiu ve veřejné dopravě v ČR.
Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?
• Funguje jako čipová karta na vstup do školy. Nemusíte svému synovi / své dceři tedy již pořizovat
•
•
•

•

speciální čip.
Je oficiálním průkazem studenta naší školy.
Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu.
Školní ISIC není nutné si každý rok pořizovat znovu – vydaná karta 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 prodlužovací známku ISIC, kterou získá
pouze ve škole.
Školní ISIC je levnější! (digitální ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč každý rok, plastová karta dalších 150 Kč)
o Prvotní pořízení karty ve škole stojí 350 Kč.
o Cena prodloužení v dalších letech je pouze 250 Kč.
o V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč.

Co přináší ISIC?
Kromě mezinárodního uznání statusu studenta na držitele čeká velké množství výhod a slev v ČR i po
celém světě, více si můžete přečíst na https://www.isic.cz/prukazy/prukaz-isic/.
Jak si ISIC objednat?
O průkazy ISIC na naší škole se stará paní Lenka Kučerová (lenkakucerova@gymnaziumjihlava.cz,
tel. 567 579 761) v knihovně školy (B0 – suterén budovy B). Žádost o vydání průkazu, prosím, vyplňte,
podepište (u studentů mladších 15 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a přineste do knihovny
osobně nebo pošlete na email výše. Společně se žádostí odevzdejte nebo pošlete svoji průkazovou fotku
ve formátu jpg, pdf apod., případně se můžete vyfotit na místě. Poplatek 350 Kč zaplatíte nejpozději při
převzetí průkazu. Hotový průkaz Vám bude vydán do tří týdnů od podání žádosti.
Formulář žádosti najdete na webu školy.

