
 

 
Mensa České republiky 

Adresa: Španielova 1111, 163 00  Praha 6 – Řepy, www.mensa.cz 
Kontakt: info@mensa.cz, tel. 607 886 874 

TESTOVÁNÍ IQ 
Mensa ČR je součástí organizace Mensa International, sdružující osoby s IQ v pásmu 
horních 2 % populace. Ve světě má Mensa přes 130 tisíc členů. Česká Mensa má 
přibližně 3 000 členů. Hlavním cílem Mensy je rozvíjení inteligence ve prospěch lidstva. 

Po celém světě provozuje Mensa testování IQ, které slouží k vyhledávání nadaných 
jedinců, kterým pak nabízí činnost vhodnou pro rozvoj jejich schopností. V ČR se Mensa 
zaměřuje, zejména prostřednictvím Dětské Mensy, na nabídku činností pro nadané mladé 
lidi, ať už jsou to jednorázové akce či účast v zájmových skupinách, nebo celoroční 
projekty. V době letních prázdnin pořádá Dětská Mensa speciální zábavně-vzdělávací 
letní campy. 

Výsledek testu je cennou informací, která může sloužit třeba při rozhodování o dalším 
studiu nebo volbě povolání. Protože test je neverbální a nevyžaduje naprosto žádné 
znalosti (ani znalost jazyka), zjišťuje skutečnou úroveň zejména logického myšlení. 
Dokáže odhalit vysokou inteligenci i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají.  

V případě testování ve škole se platí snížený poplatek 150 Kč. Informaci o výsledku testu 
považuje Mensa za přísně důvěrnou a dostane ji pouze testovaná osoba, a to poštou na 
uvedenou adresu nejpozději do čtyř týdnů od testování. 
  

Velmi důležité je přihlásit dítě na testování také elektronicky na www.mensa.cz 
v sekci  testování. Zamezíte tak případným chybám při vyplňování záhlaví testu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA A SOUHLAS S TESTOVÁNÍM 
 

Souhlasím, aby se můj syn/dcera ……………………………………… nar. ………………… 
 

bydlištěm v …………………………………………………………………………………………. 
 

zúčastnil/a dne ………………………… testování IQ pořádaného Mensou ČR. 
Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním našich uvedených osobních údajů dle zákona č. 101/2000 
Sb. za účelem správy testování, nabídky členství a zasílání informací o činnosti Mensy ČR. Souhlasím, aby naše 
osobní údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje) byly poskytnuty třetím osobám jen v rámci Mensy ČR. Souhlasím 
s uchováváním našich osobních údajů i po dobu, kdy syn/dcera nebude členem Mensy ČR. Údaje budou vymazány 
na základě mé písemné žádosti. Na základě žádosti mi bude rovněž umožněn přístup ke zpracovávaným osobním 
údajům a budou provedeny aktualizace osobních údajů. 

    V .......................................      dne ............................. 
  

…………………………………………………………………………………………………….…. 
Email, telefon a podpis zákonného zástupce 
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