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INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ BUDOUCÍCH PRVNÍCH ROČNÍKŮ POJ≈FM 

ISIC KARTA, OSOBNÍ DOTAZNÍK 

 

Vážení rodiče, 

ještě před začátkem nového školního roku bychom vás chtěli požádat o spolupráci, abychom mohli pro 

vaše děti zajistit klidný a pohodový začátek jejich studia na naší škole. Prosíme vás o součinnost 

v následujících záležitostech 

 

▪ ISIC KARTA 

• mezinárodně uznávaný studentský průkaz 

• ISIC karta přináší řadu výhod – slevy na vstupy do památek po celém světě, slevy na 
kulturní a sportovní akce, slevy na pojištění, slevy v e-shopech apod. 

• ISIC karta bude v naší škole plnit funkci identifikačního průkazu pro žáky 

• ISIC karta umožní žákům vstup do budov školy, kopírování, přihlašování a odběr stravy 
ve školní jídelně 
 
Co je nutno udělat pro vyřízení ISIC karty 
 

• kompletně vyplnit žádost o ISIC kartu – viz příloha 

• vyplněnou žádost nejpozději do 15. 7. 2021 doručit do školy – poštou nebo osobně na 
sekretariáty školy (OA nebo SPŠ) nebo naskenovat a poslat na email isic@pojfm.cz 

• fotografie ISIC karta – poslat fotografii do 15. 7. 2021 na email: isic@pojfm.cz 

• parametry fotografie: formát: jpg; barevná; typ “průkazová fotografie“; maska 
souboru: jmeno_prijmeni_obor.jpg např. jan_novak_strojirenstvi.jpg 
(fotografii lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před 
světlou zdí) 

• do předmětu emailu napište své jméno, příjmení a obor 

• úhrada ISIC karty – uhradit poplatek 290,-Kč za ISIC kartu na bankovní účet školy:  
107-8407950207/0100, jako variabilní symbol uveďte 999, do zprávy pro příjemce 
uveďte: jméno a příjmení žáka a obor studia. Úhradu je nutno provést  
do 15. 7. 2021, tak, abychom mohli zajistit vyhotovení ISIC karty do začátku školního roku 
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ŽÁDÁME VÁS O PŘESNÉ DODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH INSTRUKCÍ!  

DODRŽENÍ INSTRUKCÍ JE NEZBYTNÉ PRO SPRÁVNÉ SPÁROVÁNÍ PLATBY, FOTOGRAFIE 

A ŽÁDOSTI O ISIC KARTU. 

 
 

▪ OSOBNÍ DOTAZNÍK  
 

• údaje z osobního dotazníku škola shromažďuje pro účely školní matriky (zákonná 
povinnost) 

• vyplněný dotazník (viz příloha) prosím doručte poštou nebo osobně na sekretariáty školy 
(OA nebo SPŠ) nebo elektronicky také na email: isic@pojfm.cz, nejpozději  
do 15. 7. 2021. 
 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Tobiáš 

                    ředitel školy 

Frýdek-Místek, 18. 5. 2021  


