Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali, že se naše škola připojila ke školám, které vydávají svým žákům
mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který
potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost ke 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. ISIC Školák je také neocenitelnou
pomůckou při cestování – v zahraničí je uznáván na více než sto dvaceti pěti tisících místech.
Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu?


Pro naší školu bude nyní znamenat zejména alternativu k čipům do jídelny. Pro použití v rámci
docházkového systému zvažujeme jeho použití v rámci možností nejdříve po plánovaných
rekonstrukcích.



Je oficiálním průkazem žáka naší školy.



Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako ideální
doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného
jízdného.



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.



K možnosti mít průkaz
„vícefunkčnosti“ oproti čipu.



Stávající čip stojí 140,- Kč a je i nadále funkční.



Školní ISIC Školák je levnější než standartní průkaz ISIC!



Školní průkaz stojí jen 250 Kč na celou dobu platnosti (vždy období 1. stupně – 5 let či 2. stupně –
4 roky). Průkaz pořízený mimo školu stojí 350 Kč na jeden rok. V případě ztráty či zničení
vystavujeme duplikát za 110 Kč.
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Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
Je akceptován většinou dopravců po celé ČR jako potvrzení o věku. V některých krajích funguje
ISIC i jako náhrada žákovského průkazu.
Speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč.
Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
o při nákupech, stravování a vzdělávání
o na vstupném do kulturních institucí
o na permanentky v lyžařských areálech
o speciální studentský mobilní tarif od Vodafone
o na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
o v kinech, na koupalištích a dalších zábavních areálech
Výhodnost a atraktivitu ISIC karty musí KAŽDÝ ZVÁŽIT SÁM!!! Na službu jsme přistoupili, protože
se nám zdá tato nabídka výhodná – zejména pokud jste před pořízením čipu a na začátku
„platebního“ období.

Jak si průkaz objednat?
O průkazy ISIC se na naší škole stará vedení školy. Žádost o vydání průkazu, kterou obdržíte ve škole
nebo najdete na webu, prosím vyplňte, podepište a přineste paní učitelce třídní. Hotový průkaz Vám bude
vydán na začátku nového školního roku, resp. ihned po obdržení platby, na základě které proběhne
objednávka ze strany školy. Leták si ponechte pro vlastní potřebu.
V rámci žádosti budete také podepisovat souhlas se zpracováním údajů. Souhlasem též potvrzujete, že
škola může společnosti, která karty vydává, zaslat pomocí webové aplikace portrétovou fotografii Vašeho
dítěte, která bude součástí průkazu. Škola tyto fotografie nebude dále uchovávat a ani je nebude dávat na
profil žáků atp.
ISIC v několika krocích:
1) Stáhněte si nebo počkejte až Vám dítě přinese domů formulář žádosti.
2) Vyplňte ji a nechte dítě nejpozději ve čtvrtek (6. 9.) donést do školy.
3) Ihned zašlete na účet školy PŘESNĚ 250,- Kč. - do poznámky přidejte ISIC+Jméno+příjmení
dítěte. Za sourozence můžete částky PŘESNĚ sečíst a poslat najednou.
4) č. účtu školy 181879199/0300.
5) Po spárovaní plateb a dotazníků a fotografií bude ze strany školy provedena objednávka.
6) Doručení do školy trvá 7-10 dní.

V Hradištku 3. září 2018
Ondřej Hynek
ředitel školy

