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Co	  je	  Mensa	  
•  Mezinárodní	  nezisková	  organizace	  založená	  v	  roce	  
1946	  v	  Oxfordu	  

•  Sdružuje	  osoby	  s	  IQ	  mezi	  horními	  2	  %	  populace	  
•  Cíl:	  využiT	  inteligence	  ve	  prospěch	  lidstva	  
•  Mensa	  Interna4onal	  -‐	  zastřešuje	  jednotlivé	  národní	  
Mensy	  

•  Přes	  130	  Ysíc	  členů	  ve	  více	  	  
	  	  	  	  než	  100	  zemích	  
•  www.mensa.org	  



Mezinárodní	  akYvity	  

•  SIGHT	  
•  EMAG	  
•  LEAP	  
•  Akce	  
zahraničních	  
Mens	  



Mensa	  České	  republiky	  

•  Registrace	  v	  ČR	  v	  roce	  1991	  
•  cca	  4	  100	  členů	  (7.	  na	  světě)	  
•  Jedna	  z	  nejakYvnějších	  národních	  
Mens	  



Mensa	  České	  republiky	  

Praha-‐západ	  –112,	  Hlavní	  město	  Praha	  –78,	  Brno-‐město	  –76,	  Prostějov	  -‐62 



Celostátní	  setkání	  

•  2	  x	  ročně	  –	  jaro,	  podzim	  
•  Největší	  akce	  -‐	  100	  –	  180	  účastníků	  
•  Exkurze,	  týmové	  hry,	  šifry,	  soutěže,	  deskové	  hry,	  
poznávání	  okolí	  



Exkurze	  

•  Návštěvy	  insYtucí,	  firem,	  	  
	  	  	  	  továren,	  elektráren,..	  



Zahraniční	  exkurze	  

•  CERN	  
•  Londýn,	  Oxford	  
•  Štrasburk,	  Paříž	  
•  PobalT,	  Petrohrad	  
•  Španělsko,	  Portugalsko	  
•  Itálie,	  Belgie	  
•  Srbsko	  	  
•  USA	  
•  Korea	  

	  



Přednášky,	  výlety,	  sportovní	  akce	  



Místní	  skupiny	  

•  Sdružování	  členů	  v	  daném	  místě	  či	  regionu	  
•  Pravidelné	  schůzky	  místních	  skupin	  
•  Ve	  všech	  krajích	  	  
	  	  	  	  (vyjma	  Libereckého	  a	  Vysočiny)	  



SIGy	  

•  z	  anglického	  Special	  Interest	  Group	  
•  Sdružování	  členů	  na	  základě	  jejich	  zájmů	  
•  Různé	  typy	  SIGů	  –	  	  

jazyky,	  jídlo,	  cyklisYka,	  	  
lyžování,	  hudba,	  business,	  	  
výtvarné	  umění,	  ekologie,	  	  
Lego,	  geocaching	  a	  další	  



Testování	  IQ	  

•  Oficiální	  testy	  –	  jediný	  způsob,	  
jak	  vstoupit	  do	  Mensy	  ČR:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
IQ	  >	  130	  

•  Neverbální	  
•  Nezávislé	  na	  vzdělání	  
•  Testuje	  se	  matemaYcko-‐	  logická	  
inteligence	  

•  Testy	  od	  5	  let	  



Časopis	  Mensa	  

•  Vychází	  šestkrát	  ročně	  
•  Forma:	  Yštěný	  časopis,	  PDF	  
•  Obsahuje	  informace	  o	  Mense,	  
pozvánky	  a	  reakce	  na	  akce,	  
rozhovory,	  hry	  a	  adresář	  



www.mensa.cz	  

•  Fotogalerie	  
•  Kalendář	  akcí	  
•  Přihlášky	  
•  Testování	  

	  



Sociální	  sítě	  



deY.mensa.cz	  



Dětská	  Mensa	  
•  Plauorma	  pro	  členství	  děT	  (5-‐16)	  
•  Podpora	  rozvoje	  a	  vyhledávání	  nadaných	  děT	  
•  Podpora	  škol	  zaměřených	  na	  nadané	  děY	  
•  Dny	  plné	  her	  
•  Kluby	  nadaných	  děT	  
•  Letní	  campy	  
•  Projekty	  Dětské	  Mensy	  
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Školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  

•  IdenYfikují	  nadání	  a	  talent	  
•  AkYvně	  pracují	  s	  nadanými	  dětmi	  
•  V	  rámci	  výuky	  i	  mimoškolně	  
rozvíjejí	  logické	  myšlení	  	  

•  Podílejí	  se	  na	  mensovních	  
akYvitách	  	  

•  dny	  plné	  her,	  Logická	  olympiáda	  
•  Zkvalitňování	  pedagogické	  práce	  -‐	  
konference	  



Kluby	  nadaných	  děT	  
•  Rozvoj	  nadaných	  děT,	  
rozšiřování	  obzorů	  

•  Exkurze	  do	  insYtucí,	  firem,	  
muzeí	  

•  Oborová	  odpoledne,	  přednášky	  
•  Výlety,	  poznávání,	  zážitkové	  
vzdělávání	  

•  Logické	  úlohy,	  deskové	  hry	  
•  Co	  nejpestřejší	  program	  
•  IQ>120	  



Kluby	  deskových	  her	  

•  Určeny	  pro	  
všechny	  zájemce	  

•  Deskové	  hry	  
•  Šifry	  
•  Logické	  úlohy	  



Mensovní	  seminář	  

•  V	  roce	  2016	  dva	  semináře	  (jaro,	  
podzim).	  
• Nadaní	  studenY	  ve	  věku	  13	  až	  19	  let.	  
• Odborné	  přenášky,	  podpora	  
tvořivosY	  a	  logického	  myšlení.	  
•  Zaměření	  na	  přírodní	  vědy	  a	  
technické	  obory.	  



Letní	  kempy	  

•  TemaYcké:	  rozvoj	  logiky,	  verbálních	  
schopnost,	  jazyky,	  divadlo,	  dramaYka	  

•  Tábor	  Logické	  olympiády	  
•  Setkání	  rodin	  s	  nadanými	  dětmi	  
•  Příměstské	  campy	  
•  Pobytové	  campy	  



Mensa	  gymnázium	  

•  Soukromá	  škola,	  Praha	  -‐	  Řepy	  
•  Široká	  nabídka	  volitelných	  
předmětů	  a	  volnočasových	  akYvit	  

•  IQ	  >	  130	  
•  Individuální	  přístup	  
•  Projektová	  výuka	  
•  Nízký	  počet	  žáků	  
	  	  	  	  ve	  třídě	  



Logická	  olympiáda	  2016	  

•  9.	  ročník,	  5	  věkových	  kategorií	  
•  Přilákání	  děT/studentů	  k	  logice	  
•  Vyhledávání	  (skrytých)	  talentů	  	  

	  –	  přirozený	  screening	  
•  v	  roce	  2015	  registrováno	  58	  265	  soutěžících	  z	  2	  909	  
škol	  

•  www.logickaolympiada.cz	  



Logická	  olympiáda	  

•  Nominační	  kolo	  –	  říjen	  
•  Semifinále	  –	  2	  067	  účastníků,	  	  
•  14	  krajských	  kol,	  4.	  11.	  2016	  
•  Finále	  –	  28.11.2016,	  	  
	  	  	  	  195	  účastníků,	  	  
	  	  	  	  Míčovna	  Pražského	  hradu	  



Kurz	  SPND	  

•  Kurz	  školní	  koordinátor	  podpory	  
nadání	  
• Organizaci	  kurzů	  provádí	  Národní	  
insYtut	  dalšího	  vzdělávání	  (NIDV)	  
•  určen	  pro	  učitele,	  školní	  psychology,	  
management	  škol,	  PPP	  pracovníci,	  
inspektoři	  ČŠI	  



Kurz	  SPND	  
•  KURZ	  1	  –	  SYSTEMATICKÝ	  ÚVOD	  DO	  
PROBLEMATIKY	  NADANÝCH	  DĚTÍ	  

•  KURZ	  2	  –	  PEDAGOGICKÁ	  IDENTIFIKACE	  
NADÁNÍ	  

•  KURZ	  3	  –	  ROZVOJ	  NADANÉHO	  DÍTĚTE	  
V	  BĚŽNÉ	  ŠKOLE	  

•  KURZ	  4	  –	  INDIVIDUÁLNÍ	  VZDĚLÁVACÍ	  PLÁN	  
•  KURZ	  5	  –	  VOLNOČASOVÉ	  AKTIVITY	  PRO	  
NADANÉ	  DĚTI	  



Kurz	  SPND	  
•  KURZ	  6	  –	  TVOŘIVOST,	  LOGIKA	  A	  ÚLOHY	  PRO	  
NADANÉ	  

•  KURZ	  7	  –	  ŘEŠENÍ	  PROBLÉMŮ	  S	  NADANÝMI	  
ŽÁKY	  

•  KURZ	  8	  –	  UKÁZKA	  DOBRÉ	  PRAXE	  
•  KURZ	  9	  –	  VYTVOŘENÍ	  SYSTÉMU	  PÉČE	  O	  
NADÁNÍ	  VE	  ŠKOLE	  

•  KURZ	  10	  –	  ZALOŽENÍ	  SPECIÁLNÍ	  TŘÍDY	  NEBO	  
SKUPINY	  



	  
Děkujeme	  za	  pozornost!	  

	  


