
Často kladené otázky (FAQ) – DOD online web a fb 

1. V čem jste jiní než ostatní gymnázia? Čím je vaše škola výjimečná? 

Jsme jediná škola v republice, která vzdělává výhradně mimořádně nadané žáky 

s IQ nad 130 bodů. Jsme jediná škola na světě, kterou založila národní pobočka 

Mensy. 

Od toho se odvíjejí naše specifika výuky, výukové aktivity, cíle, formy apod.  

Hlavním cílem všeho našeho snažení je individuální přístup k žákům. To souvisí 

s velkým množstvím nabízených volitelných seminářů a s tím související 

možností individuální profilace žáků. Škola každoročně nabízí zhruba okolo 50 

volitelných seminářů, následně jich otevře dle zájmů studentů cca 30 

(https://mensagymnazium.cz/cs/studenti/rozvrh-volitelnych-seminaru). 

Také žákům nabízíme možnost rozšiřovat své znalosti a vědomosti a rozvíjet 

svůj talent pomocí seminárních a ročníkových prací. Jsou to celoroční práce 

s různou tematikou, hloubkou a rozsahem, díky kterým se studenti zároveň 

naučí psát vědeckou práci. (https://mensagymnazium.cz/cs/studenti/prace-

studentu) 

Jsme ohleduplní k biologickým rytmům žáků, vyučování u nás začíná až 

v 8:30 hodin, učíme v dvouhodinových blocích s přestávkou, což je 

výhodnější pro žáky i učitele. Žáci mají za den v hlavním dopoledním bloku jen 

3 předměty a učitelům dvouhodinovky umožňují více střídat metody a aktivity a 

zvládnout např. i miniprojekty. 

Ve třídách a skupinách se snažíme mít nižší počet žáků (třída do 25, skupina 5 

– 16). 

Vyučujeme 5 cizích jazyků, všechny po malých skupinách dle úrovně. 

Nehodnotíme pomocí známek, ale máme vlastní bodové a slovní hodnocení. 

Některé volitelné předměty pro starší žáky učí VŠ pedagogové, někdy i přímo 

na VŠ. 

(https://mensagymnazium.cz/cs/vyuka) 

 

2. Jak rozvíjíte talent a nadání vašich žáků? 

Téměř všechny naše školní aktivity směřují k rozvoji nadání. Je to jednak pestrá 

nabídka volitelných seminářů, kde si žáci podle ročníku volí určitý počet 

profilových seminářů, kde mohou rozvíjet svůj zájem a připravovat se pro 
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budoucí studium na VŠ. Dále je jsou to seminární a ročníkové práce vedoucí 

k témuž. Kromě toho to je možnost chodit na některé volitelné semináře na VŠ 

(maturitní fyzika). Rozšířené jsou u nás individuální vzdělávací plány, 

eventuelně plány podpory (speciální plán pro podporu nadání v 1 předmětu, 

eventuelně více předmětech), možnost přeskočení ročníku, souběžné studium 

dvou ročníků najednou, nabídka mentorů z řad učitelů, nabízíme jim účast 

v nejrůznějších soutěžích a olympiádách, některé sami pořádáme…. 

 

3. V čem jsou vaši žáci úspěšní a dobří? 

Naši žáci vynikají v nejrůznějších oborech právě díky jejich možné profilaci a 

studiu některých předmětů ve volitelných seminářích více do hloubky. Díky 

tomu pak sklízejí úspěchy v nejrůznějších olympiádách, soutěžích, přehlídkách, 

projektech a srovnávacích testech 

(https://mensagymnazium.cz/cs/studenti/oceneni-studentu) a jsou úspěšní 

v přijímacím řízení na nejrůznější vysoké školy 

(https://www.mensagymnazium.cz/pdf/uspesnost-prijeti-na-vs2.pdf) 

 

4. Jaké používáte výukové metody? 

Tandem, science, projekty, metody kritického myšlení, Feuersteinova metoda, 

metody, dlouhodobé či krátkodobé projekty, seminární a ročníkové práce 

 

5. Jaké cizí jazyky se u vás učí? 

Na naší škole se vyučuje 5 cizích jazyků, z toho AJ povinně ve všech ročnících 

jako první cizí jazyka, a dále NJ, RJ, ŠJ a FJ volitelně jako druhý cizí jazyk 

povinně od tercie. Jazyky se učí v malých skupinách od 10 do 15 žáků a žáci se 

dělí dle úrovně, ne vždy podle tříd, na základě rozřazovacích testů. 

Hodinové dotace jazyků v jednotlivých ročnících si můžete prohlédnout zde: 

https://mensagymnazium.cz/cs/vyuka/prehled-predmetu 

 

6. Mohou vaši žáci studovat ty předměty, které je baví? 

Ano, čím vyšší ročník, tím více předmětů si do rozvrhu vybírají sami, takže 

v oktávě mají 5 předmětů povinně a sami si vybírají 7 volitelných seminářů dle 

svého zájmu a profilace. Nabídku volitelných seminářů a jejich počet 
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v jednotlivých ročnících najdete zde: 

https://mensagymnazium.cz/cs/studenti/rozvrh-volitelnych-seminaru 

7. Máte nějaké kroužky? 

Ano, každoročně nabízíme několik kroužků, z nichž některé vedou naši učitelé, 

některé vedou externí lektoři a některé si vedou plnoletí žáci sami, např. debatní 

klub, šachy, piškvorky, bridž, školní časopis, genealogický kroužek, historický 

kroužek, výtvarný kroužek, kroužek deskových her, kroužek IVT, sportovní hry 

aj. Také všechny volitelné semináře je možné navštěvovat nepovinně jako 

kroužek. Všechny výše jmenované kroužky jsou bezplatné. 

(https://mensagymnazium.cz/cs/vyuka/volnocasove-aktivity) 

 

8. Pořádáte nějaké mimoškolní aktivity a akce? 

Ano, pořádáme spoustu akcí, které slouží buď k rozvoji klíčových kompetencí, 

nadání, posilují ducha třídy nebo školy, doplňují vzdělání, vedou k péči o 

přírodu, k lásce k četbě, k výtvarnému umění, k rozvoji osobnosti a sebepřijetí 

atd. Jde např. o různé soutěže, jako je recitační, literární aj., Noc s Andersenem, 

Výšlap na Sněžku, Prima seznamku, zeměpisné, dějepisné, fyzikální, 

přírodovědné a chemické exkurze, výtvarný kurz, výtvarné výstavy, Májový 

dýchánek talentů (školní akademie), Mensa fórum aj. Více se o jednotlivých 

akcích můžete dozvědět v Aktualitách na webu školy nebo ve výročních 

zprávách na webu školy v sekci Dokumenty nebo zde: 

https://www.mensagymnazium.cz/cs/skola/akce 

 

9. Kolik máte žáků ve škole a ve třídách? 

Jsme malá škola rodinného typu, počet žáků v celé škole je 198, máme jednu 

třídu v ročníku a v každé třídě je maximálně 25 žáků. 

 

10.  Je na vaší škole šikana? 

Vzhledem k tomu, že jsme malá škola, všichni se navzájem známe a všichni si 

navzájem pomáháme. Starší žáci pomáhají mladším, dělají jim patrony, 

setkávají se s nimi na volitelných seminářích. Navíc pořádáme různé aktivity na 

podporu dobrých vztahů mezi žáky, např. víkendové třídní teambuildingy na 

začátku roku, týdenní školní výlety na konci roku, pro nové primány adaptační 

kurz Prima seznamka, akce s přespáním ve škole (Noc s Andersenem, Výšlap na 
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Sněžku..) a spoustu dalších. Jejich přehled získáte jednak zde na webu 

v Aktualitách a zde: https://mensagymnazium.cz/cs/skola/akce. Kromě toho 

máme ve škole dobře fungující poradenský tým ve složení školní psycholožka, 

speciální pedagožka, asistent pedagoga, preventistka sociálně patologických 

jevů a výchovná poradkyně, které vždy ve spolupráci řeší případné potíže a 

potřeby dětí, ale hlavně vymýšlí akce a aktivity na jejich prevenci. Také 

spolupracujeme s nejrůznějšími organizacemi zvenčí, kteří se zabývají prevencí 

a řešením soc. patol. jevů (Prevcentrum, Magdalena, Jules a Jim atd.),  

 

11.  Jak motivujete žáky k vyšším výkonům? Dostávají žáci stipendium? 

Žáci jsou většinou pozitivně motivováni ke studiu již při svém příchodu na naši 

školu, což bývá často jedna z charakteristik nadaných a mimořádně nadaných 

dětí. I když toto platí hlavně pro předměty, které je baví a ve kterých se profilují. 

V ostatních předmětech je potřeba třeba i vnější stimulace, která probíhá jednak 

díky kvalitním a zapáleným pedagogům, kteří umějí nadchnout žáky pro svůj 

obor, jednak má škola vypracovaný systém tzv. KBH (komplexní bodové 

hodnocení), kdy žáci sbírají body do tohoto hodnocení a odměnou jim je pak 

prioritně možnost setrvat ve škole (při nedostatečném počtu bodů žák 

nepostoupí do dalšího ročníku) a druhotně možnost získat finanční odměnu 

v podobě měsíčně vypláceného stipendia. Body žáci získávají především za 

předměty, ale také za další aktivity (seminární a ročníkové práce, soutěže a 

olympiády, další úspěchy, pomoc s organizací školních akcí, charita atd. To 

zároveň napomáháme k celkovému rozvoji osobnosti dětí, což je i jeden z našich 

cílů. 

 

12.  Jak máte vybavenou školu? 

Naše škola disponuje plně vybavenými 8 kmenovými učebnami + kvalitně 

vybavenými odbornými učebnami Bi+Che, Fy, počítačů a výtvarné výchovy. 

Kromě toho má škola klubovnu s knihovnou pro žáky a školní jídelnu/výdejnu 

s bufetem. Kromě toho má škola na každý předmět nespočet knižních zdrojů, 

učebnic, elektronických pomůcek a technických pomůcek. Škola je i 

nadstandardně vybavena SW – máme k dispozici zdarma multilicenci na 

MatLab, zakoupili jsme multilicenci na umimeto.org, disponujeme multilicencí 

na školní aplikace od Microsoft (Teams, Forms, Booking, OneDrive atd.), máme 

k dispozici i grafické programy atd. Z technických pomůcek uvedeme v každé 

třídě interaktivní tabuli s dataprojektorem a počítačem, každý vyučující má 

k dispozici buď svůj notebook nebo stolní počítač, dále má škola 2 vizualizéry, 
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1meotar, 2 digitální fotoaparáty, 2 digitální kamery, 7 CD přehrávačů, 44 

tabletů, 30 ks hlasovacího zařízení Activ Pro aj. Ve třídách i na chodbách mají 

žáci několik odpočinkových zón s gauči. 

 

13.  Studují vaši žáci také v zahraničí? 

Ano, někteří žáci odjíždějí na roční zahraniční studium nejčastěji ve třídě sextě 

nebo septimě (2. či 3. ročník SŠ), kde získají zahraniční maturitu. Naši školu po 

tuto dobu buď studují formou IVP nebo studium na tento rok přeruší. A někteří 

žáci odcházejí do zahraničí po maturitě na studium vysoké školy. 

  

14.  Jaká je úspěšnost vašich žáků v přijímání na VŠ? 

Naši žáci jsou díky našemu systému volitelných předmětů velmi dobře vybaveni 

znalostmi z profilových předmětů na konci 4. ročníku, aby úspěšně složili 

přijímací zkoušky na své vybrané vysoké školy. Díky tomu jsou přijati i na 

několik vybraných škol, občas i v zahraničí. Na jaké školy a s jakým úspěchem 

se naši žáci hlásí, si můžete prostudovat zde: 

https://www.mensagymnazium.cz/pdf/uspesnost-prijeti-na-vs2.pdf 

 

15.  Jaké máte učitele? 

Pedagogové v naší škole jsou mladí, vstřícní, polovinu pedagogického sboru 

tvoří muži, učitelé přistupují k žákům partnersky, poskytují konzultace žákům a 

rodičům. (https://mensagymnazium.cz/cs/ucitele/tym-lektoru) 

16.  Máte jídelnu? 

V naší škole je školní výdejna, kterou provozuje firma Scolarest a která nabízí 

každý den výběr ze 4 jídel, z nichž jedno je vždy bezmasé. Součástí oběda je i 

polévka, nápoj a často i zákusek nebo ovoce. Cena oběda je pro žáky 37 Kč. 

Součástí jídelny je i bufet s bohatým svačinovým sortimentem – sladké svačiny, 

zeleninové a těstovinové saláty, jogurty s musli, obložené celozrnné bagety, 

ovoce, zelenina, sušenky, teplá pizza, zapečený rohlík, vše se dělá každý den 

čerstvé přímo v jídelně. Prodávají se i studené nápoje. 

17.  Platí se u vás školné?  

Ano, vzhledem k tomu, že jsme soukromá škola, nedostáváme od státu stejné 

peněžní prostředky jako státní školy, proto musíme získat zbytek financí od 

rodičů našich žáků. Výše školného je odstupňováno dle jednotlivých ročníků. 
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Pro žáky primy nastupující ve školním roce 2021 je stanovena výše školného na 

49.000 Kč ročně. Platí se vždy ve dvou splátkách, a to k 30.6. a k 31.12. 

Zároveň může zákonný zástupce požádat o sociální slevu a také o platbu 

školného v měsíčních splátkách. Nechceme znemožnit ani sociálně slabším 

žákům studovat na naší škole.  

18.  Jaké děti přijímáte? 

Podmínkou pro přijetí na naši školu je dosažení výše IQ v mensovních testech 

s hodnotou 130 a vyšší. Výše IQ je ale jen vstupní potenciál. Kromě toho by 

měli být uchazeči o studium jednak motivováni ke studiu na naší škole, z toho 

tedy vyplývá, že by měli o naší škole mít dostatek informací. Především by ale 

měli být motivováni rozvíjet svůj potenciál, své nadání, chtít se dále vzdělávat, 

mít hlubší zájem o určitý obor či jeho část, zároveň mít i širší přehled ve více 

oborech. Děti by měly být tolerantní k odlišnostem ostatních a měli by to být 

dobří týmový hráči. Vzhledem k tomu, že se s nadáním často pojí i různé 

specifické poruchy, umíme rozvíjet i potenciál žáků a přijímáme i děti např. 

s Aspergerovým syndromem, dyslexií, dysgrafií aj. 

Podrobnější charakteristiku nadaných žáků si můžete prostudovat zde: 

https://mensagymnazium.cz/cs/studenti 

 

19.  Jak u vás probíhá přijímací řízení? 

Přijímací řízení na naší škole se skládá ze státní části (jednotné testy z ČJ a MA) 

a pak také ze školní části, která obsahuje testy IQ, skupinové týmové aktivity, 

kde žák prokáže schopnost pracovat v týmu, a individuální pohovor před komisí, 

kde žák prezentuje své studijní a zájmové portfolio.  

Další informace o přijímacím řízení zde: 

https://mensagymnazium.cz/cs/skola/prijimaci-rizeni 
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