
Mensa gymnázium 
Tv!r"í prostor pro ty, kte#í 
cht$jí své nadání nadále 

rozvíjet 
               a uplatnit. 

 



Jedine"ná %kola 
Mensa gymnázium, o.p.s. je jediné víceleté 

gymnázium v !eské republice, které se 
zam"#uje na vzd"lávání nadan$ch student%. 

 
 

Spole"n$ se sv&m z#izovatelem, Mensou 
!R, poskytuje nadstandardní pé"i 

intelektov$ nadpr!m$rn&m d$tem s 
p#ihlédnutím k jejich zvlá%tnostem a 

handicap!m. 



'kola si klade za cíl 
•! Vést studenty k samostatnosti 
•! Poskyovat jim prostor ke kreativní tvorb$ 
•! Rozvíjet jejich logické my%lení 
•! Nau"it studenty zam&%let se samostatn$ 

nad nejr!zn$j%ími problémy a hledat 
jejich #e%ení 

•! Vytvo#it prost#edí vhodné ke komunikaci 
nejen formou diskuse 

•! Nabídnout student!m %irokou %kálu 
volno"asov&ch aktivit a akcí 



Co je na %kole v&jime"né? 
•! Respektování individuálních pot#eb a 

p#edpoklad! ka(dého studenta 

•! Prosp$chová stipendia 

•! Nízk& po"et student! ve t#ídách 

•! Kolegiální vztahy mezi studenty a u"iteli 

•! Slovní a bodové hodnocení 

•! Funk"ní komunikace mezi %kolou, 

studenty a rodi"i 

•! Partnersk& p#ístup - U"itel / Student 



Volitelné p#edm$ty 

•! Na rok 2014/2015 
jsme vypsali více 
ne( 75 voliteln&ch a 
m a t u r i t n í c h 
seminá#! 

Fyzikální seminá! na MFF UK 



Nadstandardní péče 
o mimořádně nadané studenty 

•  IVP 

•  Akcelerace vzdělání 

•  Studium vybraných předmětu na vysoké škole 

•  Obohacování a rozšiřování učiva 

•  Seminární a ročníkové práce 

•  Výchova prožitkem 

•  Výuka některých předmě tů ve věkově 

smíšených skupinách dle úrovně vědomostí a 

zájmu 

•  Široká škála mimoškolských aktivit 

•  Individuální konzultace pedagogů se studenty 



Výchova prožitkem 



Výchova prožitkem 



P#ijímací #ízení - 1.krok 
 
 
 

•! Absolvování IQ testu Mensy )R s 
v&sledkem odpovídajícím vysokému 
nadpr!m$ru (tj. rovnajícímu se nebo 
p#evy%ujícímu 130) 



P#ijímací #ízení - 2.krok 
 

•! Úsp$%né absolvování testu struktury 
inteligence. Vyhodnocení studijního 
potenciálu a p#edpoklad! pro studium na 
Mensa Gymnáziu 



P#ijímací #ízení - 3.krok 
 
 
 
 
 
 

•! Motiva"ní pohovor se "leny p#ijímací 
komise, kter& si klade za cíl zjistit postoj, 
motivaci a zájem uchaze"! o studium. 



Úsp$chy na%ich 
student! 



Úsp"chy na(ich student% 

Terezie Svobodová 
1. místo 
v celostátní p#ehlídce SO!  

Joel Jan"a!ík 
3. místo v celostátní p#ehlídce SO! 
 

Volejbalov# t#m 
Nullo Modo 
Postup do celostátního turnaje 
Mix% (7. místo) 
 



Sportovní úsp"chy student% 

Amálie Hilgertová 
Mistryn" sv"ta v kanoistice (Juniorky), 3. místo 

na  Olympiád"  mláde'e v Nanjingu  

Martin $t%pán 

Mistr !R v alpsk$ch disciplínách a 

slalomu 



Ukázkové hodiny 25.3.2015 

•! Zahájení v 9:00 

•! Ukázkové hodiny:  
•! 9:00-10:00 – 2 x Aj/Ze/)j 
•! 10:15-11:45 – 3 x Aj/Zem/Fyz/D$j/Mat/Bio 
•! 12:15-13:45 – 2 x Aj/)j/D$j/Mat/Zsv/P#í 



Workshop 25.3.2015 
9:00-9:45 
•!Matematika interaktivn" – Kuková 
•!V$chova pro'itkem – Kolektiv nadan$ch 
d"tí – Kalivoda 
•!Specifika vzd"lávání nadan$ch v 
oborech v$chova k ob&anství a  ZSV – 
Kratochvíl 
•!Talentované dít" s Aspergrov$m 
syndromem - 'ulc, 
  



Workshop 25.3.2015 
10:15-11:45 
 
 

•!Vyu'ití analogie ve v$uce matematiky – 
Semerádová 
•!Nej&ast"j(í psychické potí'e 
talentovan$ch d"tí – Hofmannová 



Workshop 25.3.2015 
12:15-13:45 
 

•!Radosti a strasti u&itele nadan$ch v 
p#írodních v"dách – Kone"n& 
•!Jazykové poradenství ve v$uce CJ – 
Zeisek 
•!Motiva&ní a aktiva&ní metody v$uky v 
hodinách Ze a D" - Kulhánek 



 
 

D"kuji za 
pozornost 

 
 
 

P!edná"el - M. Kalivoda 
 




