
Vážení rodiče, milí studenti, 
 
v měsíci prosinci 2020 škola oslovovala e-mailem žáky školy, prostřednictvím třídních 
učitelů, ohledně vyřízení mezinárodního průkazu studenta – ISIC nebo prodloužení 
jeho platnosti. Vzhledem k tomu, že spousta žáků nereagovala, přestože ISIC 
průkazy vlastní, nabízíme ještě jeden termín pro vyřízení ISIC průkazů. Platnost 
loňských průkazů vypršela dne 31. 12. 2020. 
 
Prosíme žáky, kteří mají zájem o vyřízení nového průkazu ISIC či jeho prodloužení, 
aby provedli následující úkony do 29. 1. 2021.  
 
 
Prodloužení platnosti průkazu ISIC (validační známka) 
 
Cena za prodloužení platnosti na další rok je 180 Kč. 
 
Finanční hotovost 180 Kč zaslat bankovním převodem na číslo účtu 1512040/0300. 
Pozor! Číslo účtu je jiné než číslo účtu pro stravování!!! Pro identifikaci do 
poznámek k platbě uveďte jméno a příjmení žáka a třídu (např. Jan Novák, 1.A)! 
Termín pro zaplacení je do 29. 1. 2021. Současně na e-mailovou adresu 
spss@spssvsetin.cz zaslat krátké sdělení ohledně zájmu o prodloužení ISIC 
průkazu. Nezapomenout uvést jméno žáka a třídu. 
 
 
Nový průkaz ISIC 
 
1. Vyplnit formulář „Žádost o vystavení průkazu“. Viz odkaz. 
2. Pořídit barevnou fotografii v elektronické podobě. Uložit a poslat ve formátu jpg. 

Doporučujeme použít digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným 
digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí). Ze snímku musí být 
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! Dostatečná kvalita, bez 
kostiček, nerozmazaný, bez vodotisků a vzorů, v reálných barvách. Nelze užít 
fotografie z jiných průkazů. Bývají na nich vodotisky, bezpečnostní vzory a kvalita 
skenu je všeobecně špatná. 

3. Cena nového průkazu je 290 Kč. 
 
Formulář a fotografii zaslat do školy na e-mail spss@spssvsetin.cz do 29. 1. 2021. 
Finanční hotovost 290 Kč zaslat bankovním převodem na číslo účtu 1512040/0300. 
Pozor! Číslo účtu je jiné než číslo účtu pro stravování!!! Pro identifikaci do 
poznámek k platbě uveďte jméno a příjmení žáka a třídu (např. Jan Novák, 1.A)! 
Termín pro zaplacení je do 29. 1. 2021.  

Hromadné vyřizování ISIC průkazů na naší škole probíhá pouze 1x ročně. Průkazy či 
revalidační známky bude možné převzít po návratu žáků do škol. 

Děkujeme vám za spolupráci a dodržení termínu. 

 
Dagmar Matyášová 
sekretářka ředitele školy 
 
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 
Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín 
tel. 571 428 910, spss@spssvsetin.cz 
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