
Informace k podávání přihlášek a 

přijímacímu řízení 

 

Vážení uchazeči o studium, 

dovolte mi sdělit Vám několik základních informací týkajících se přijímacího řízení, podávání 

přihlášky ke studiu a přípravných kurzů. Podrobnější informace naleznete na našich 

webových stránkách https://www.mensagymnazium.cz/cs/skola/prijimaci-rizeni a na 

stránkách Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska 

1) Prostudujte podrobně Kritéria přijímacího řízení na webu školy. Pokud byste měli k 

jakémukoli kritériu dotaz, pište nebo volejte (M. Fatrová, 

marcela.fatrova@mensagymnazium.cz, tel.:724141928). V kritériích jsou i důležité termíny 

státní části přijímacího řízení i školní části přijímacího řízení. Zde uvádíme podrobnosti ke 

kritériu Portfolio žáka – jde o předložení kopií různých diplomů, osvědčení, potvrzení a 

certifikátů o dosažených úspěších v soutěžích, olympiádách, jazykových kurzech, práce pro 

charitu, účast v kroužcích, hra na hudební nástroje, výtvarné a jiné ruční aktivity, informace o 

oblíbených knihách a jiné doklady o případných dalších tvůrčích aktivitách. Portfolio může být 

buď v papírové nebo elektronické podobě, nezáleží na formě, ale na obsahu. Nedávejte 

k přihlášce, přineste až na pohovor!!! 

2) Přihlášky ke studiu – podávají se do 1. 3. 2023 včetně, tj. do tohoto dne je musíte buď 

doručit osobně do školy nebo odeslat z pošty. Na přihlášku v kolonce Termín školní přijímací 

zkoušky vyplňte datum, které je shodné se dnem, kdy k nám jdete na státní testy, tedy 

pokud nám máte na 1. místě, vyplňujete datum 17. 4., pokud nás máte na 2. místě, 

vyplňujete datum 18. 4. Napřed budou probíhat týmové aktivity, ty budou trvat cca 1 

hodinu, pak pohovor, ten bude trvat 15 minut, některé děti budou chvíli čekat, vezměte si 

sebou něco na zabavení, knihu atp. Přesné časy pohovorů vám přijdou v pozvánce k PZ na 

konci března. 

▪ Přihláška ke studiu ke stažení 

zde: https://www.mensagymnazium.cz/cs/skola/prijimaci-rizeni a na stránkách 

Cermatu https://prijimacky.cermat.cz/files/...Prihlaska_SS_2021-

2022_denni_editovatelna.pdf 

▪ Nepožadujeme potvrzení od lékaře. 

▪ Prosím nezapomeňte na PODPISY – rodiče i dítěte, zadní stranu se známkami za 4. 

ročník a 1. pololetí 5. ročníku vám buď potvrdí, podepíše a orazítkuje škola, nebo si 

můžete vyplnit a podepsat sami, ale k tomu pak budete potřebovat úředně ověřenou 

kopii obou příslušných vysvědčení. 

▪ Podpůrná opatření – pokud má Vaše dítě nárok na podpůrná opatření, prosím pošlete 

nebo přineste spolu s přihláškou i posudek z PPP, kde bude uveden obsah a rozsah 

opatření a uzpůsobení podmínek při přijímacím řízení. 

▪ Doklad o dosaženém IQ – prosím posílejte a noste spolu s přihláškou ke studiu i 

doklad o dosaženém IQ. Pokud jste ho ještě neobdrželi, dodejte ho prosím nejdéle do 

doby konání Vašeho termínu PZ. 
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▪ Přihlášky ke studiu můžete buď poslat poštou nebo přinést do školy osobně do 

kanceláře zástupců ředitelky (případně do sekretariátu školy) každý pracovní den mezi 

8:30 a 14:30 hodin. 

3) Přípravné kurzy – jak jsme říkali na Dni otevřených dveří, probíhají u nás přípravné kurzy 

na společnou (státní) část přijímacích zkoušek. V těchto kurzech je stále volné místo, je tedy 

možné se ještě přihlásit. Kurzy začaly ve středu dne 4. 1. 2023 od 14:30 hodin v prostorách 

školy a konají se každou středu až do 12. 4. 2023. Kurzy probíhají v prostorách školy v učebně 

kvintě v 1. patře. Kurzy trvají 2x 45 minut s 15minutovou přestávkou, tj. končí vždy v 16:15. 

Prvních 45 minut je matematika a poté 45 minut český jazyk. Přihlásit se můžete na e-mailu 

marcela.fatrova@mensagymnazium.cz. 

▪ Pokud nastoupíte na kurzy až nyní, je cena 2000 Kč. Kurzovné se platí na účet školy 

1031690918/5500, do poznámky pro příjemce uveďte příjmení dítěte a poznámku 

"přípravný kurz k PZ". Kurzovné je možné výjimečně uhradit i v sekretariátu školy 

hotově. 

▪ Případné vaše další dotazy ráda zodpovím na e-mailu 

marcela.fatrova@mensagymnazium.cz nebo na telefonu 724141928. 

S pozdravem 

M. Fatrová, zástupkyně ředitelky 

Mensa gymnázium, o.p.s. 

tel.724141928 

 


