
Mensa gymnázium 
Tvořivý prostor pro ty, kteří 

chtějí svůj dar rozvíjet 
a uplatnit. 



Jedinečná škola 
Mensa gymnázium, o.p.s. je jediné víceleté 

gymnázium v České republice, které se 
zaměřuje pouze na vzdělávání nadaných 

studentů. 
 

 

Společně se svým zřizovatelem, 
Mensou ČR, poskytuje nadstandardní 
péči intelektově nadprůměrným dětem s 
přihlédnutím k jejich zvláštnostem a 
handicapům. 



Škola si klade za cíl 
•  Vést studenty k samostatnosti 
•  Poskyovat jim prostor ke kreativní tvorbě 
•  Rozvíjet jejich logické myšlení 
•  Naučit studenty zamýšlet se samostatně nad 

nejrůznějšími problémy a hledat jejich řešení 
•  Vytvořit prostředí vhodné ke komunikaci nejen 

formou diskuse 
•  Nabídnout studentům širokou škálu volnočasových 

aktivit a akcí 
•  Udržet rodinnou atmosféru 
 



Co je na škole výjimečné? 
•  Respektování individuálních potřeb a předpokladů 

každého studenta 

•  Prospěchová stipendia 

•  Nízký počet studentů ve třídách 

•  Rodinné prostředí 

•  Kolegiální vztahy mezi studenty a učiteli 

•  Slovní a bodové hodnocení 

•  Funkční komunikace mezi školou, studenty a rodiči 

•  Partnerský přístup - Učitel / Student 



Volitelné předměty 

•  Na rok 2012/2013 jsme 
vypsali více než 70 
volitelných a 
maturitních seminářů 

Fyzikální seminář 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 

•  Výuka některých předmětů ve věkově smíšených 

skupinách dle úrovně vědomostí a zájmu 

•  Široká škála mimoškolských aktivit 

•  Individuální konzultace pedagogů se studenty 



Přijímací řízení - 1.krok 
 
 
 
•  Absolvování IQ testu 
Mensy ČR s výsledkem odpovídajícím vysokému 

nadprůměru (tj. rovnajícímu se nebo převyšujícímu 
130) 



Přijímací řízení - 2.krok 
 
 
 
Úspěšné absolvování testu struktury inteligence. 
•  Vyhodnocení studijního potenciálu a předpokladů pro 

studium na Mensa Gymnáziu 



Přijímací řízení - 3.krok 
 
 
 
 
 
 

•  Motivační pohovor se členy přijímací komise, který si 
klade za cíl zjistit postoj, motivaci a zájem uchazečů o 
studium. 



Úspěchy našich 
studentů 



Úspěchy našich studentů 

Terezie Svobodová 
1. místo 
v celostátní přehlídce SOČ  

Joel Jančařík 
3. místo v celostátní přehlídce SOČ 
 

Volejbalový tým 
Nullo Modo 
Postup do celostátního turnaje 
Mixů (7. místo) 
 



Sportovní úspěchy studentů 

Amálie Hilgertová 
Mistryně světa v kanoistice (Juniorky) 

Martin Štěpán 

Mistr ČR v alpských disciplínách a 

slalomu 



Další úspěchy 

Jan Kratochvíl 
Cena Alfréda Radoka 


