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Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace, má přes 130 000 členů ve sto 
zemích světa. Mensa ČR nabízí svým 2 750 členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, 
místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí a především přátelského prostředí. Mensa ČR vydává časopis, je 
zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická 
olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, zřizuje kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti.  
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Školy spolupracující s Mensou ČR 
 

Spolupráci s Mensou ČR lze zahájit po splnění níže uvedených podmínek. 

Spolupráce nemá komerční charakter. 

Přidělení titulu „Škola spolupracující s Mensou ČR“ není nárokové a může být kdykoliv odebráno. 

 

Povinné podmínky: 
Vytvářet podmínky pro vzdělávání nadaných dětí. 

Provádět na škole testování IQ Mensou ČR každé 2 roky. 

Každoroční účast na Logické olympiádě. 

Zveřejnit na webových stránkách školy odkaz na webové stránky Mensy ČR. 

Informovat žáky/studenty o aktivitách Mensy (zejména na školní nástěnce a na webových stránkách 
školy). 

Udržovat aktuální podobu svých stránek v rámci webu deti.mensa.cz. 

Zasílat každoročně zprávu o plnění spolupráce. 

Dbát na šíření dobrého jména Mensy ČR.  

 

Další doporučená spolupráce: 
Založit a provozovat Klub nadaných dětí anebo Klub deskových her. 

Účast na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných Mensou ČR. 

Identifikace nadaných dětí a jejich rozvoj. 

Vzdělávání pedagogů v oblasti rozvoje nadaných dětí. 

Realizace akcí směřujících k rozvoji intelektu. 

 

Škola spolupracující s Mensou ČR má právo: 
Ve svých propagačních materiálech se představovat jako škola spolupracující s Mensou ČR. 

V případě pořádání akcí směřujících k rozvoji intelektu zveřejnit tuto akci na webu Mensy ČR. 

Obdržet výtisk každého vydání časopisu Mensa ČR. 

Získávat aktuální informace o mensovních aktivitách. 

Na konzultaci svých aktivit vedoucích k rozvoji intelektu. 
	  

	  

	  


