
Pozvánka na školní část přijímacího řízení 

Vážení uchazeči o studium, vážení rodiče, 

posíláme pozvánku na školní část přijímacího řízení na naši školu, Mensa gymnázium, o.p.s. 

Ještě jednou pro jistotu opakuji, že na naší škole se přijímací řízení sestává ze: 

I.  Státní (společné) části, to jsou testy z matematiky a českého jazyka, které se 

konají 18. a 20. 4. a vy přijdete v ten den, který máte na pozvánce, kterou jste 

obdrželi již předminulý týden e-mailem. Datum bylo vybráno podle toho, zda jste 

naši školu uvedli na 1. nebo 2. místě na přihlášce. 

II. Kromě této státní (společné) části naše škola pořádá ještě školní část přijímacího 

řízení, a ta se skládá ze dvou částí: a) zábavné herní odpoledne a b) testy struktury 

inteligence (pozor, neplést s testy IQ!!!).  

Ad a) Zábavné herní odpoledne: bude se konat vždy v den po státní přijímací zkoušce, tzn. 

18. a 20. 4. To znamená, kdo v ten den přijde na státní přijímací zkoušky dopoledne, zůstává 

tu s námi i odpoledne. 

Harmonogram bude v tyto dny (18. a 20. 4.) následující: 

Státní (společná) část: 8:30 – 10  matematika (včetně administrace), (žáci s PUP 8:30 – 

10:18) 

10 – 11:45  přestávka (žáci s PUP 10:18 – 11:45) 

11:45 – 13:05  český jazyk (včetně administrace), (žáci s PUP 11:45 – 

13:20) 

Pomůcky:  na státní část žáci potřebují jen modrou nebo černou propisovací tužku, která se 

nepropíjí, v žádném případě pero nebo fixu!!!!! 

 

Přestávka: 13:05 – 14:00 (žáci s PUP 13:30 – 14:00)  - školou zajištěn pitný režim + 

drobné občerstvení, možnost zakoupit další občerstvení ve školním bufetu nebo si 

přinést vlastní 

Školní část: 14:00 – 15:30-16:00 zábavné herní odpoledne 

Pomůcky:  sportovní obuv na ven 

 Sportovní obuv do tělocvičny (se světlou podrážkou) 

Sportovní oblečení 

Šátek 

Eventuálně svačinu (pitný režim zajištěn) 

 

Ad b) Test struktury inteligence: bude se konat ve dnech 19. 21. a 24. 4. dle individuálních 

pozvánek na konkrétní den a hodinu.  

Žáci jsou pozváni vždy na danou konkrétní hodinu. Celková doba trvání této části bude cca 60 

– 70 minut. Půjde o pohovor s přijímací komisí, tj. se školními psycholožkami a vedením 

školy.  

Pomůcky: žádné 


