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Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace a má přes 100 000 

členů ve sto zemích světa. Mensa ČR nabízí svým 2000 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, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice a 

provádí testování IQ veřejnosti. 

 

Logická olympiáda 2012 – informace pro školy 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

rádi bychom pozvali Vás a hlavně žáky Vaší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané 

Mensou ČR. Tato soutěž je určena dětem a mládeži z celé České republiky a navazuje na úspěšné 

tři předchozí celorepublikové ročníky.  Do soutěže se v roce 2011 zaregistrovalo 32 300 žáků a 

studentů z 1 200 škol z celé České republiky.  Cílem soutěže je doplnit nabídku oborových 

olympiád o soutěž zaměřenou na logiku, o soutěž, která nevychází jen ze znalostí nabytých při 

školní docházce, ale podporuje samostatné myšlení účastníků. Daří se nám přivést děti a mládež 

blíže k logickým úlohám a významným úspěchem bývá i odhalování skrytých talentů, k čemuž 

potřebujeme i Vaši spolupráci a pokud  možno zapojení celých škol plošně. 

Soutěž je určena pro následující kategorie soutěžících:  

Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (1. – 5. třída) 

Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií a obdobných středních škol, tj. např. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo 

první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií) a  

Kategorie C: studenti všech druhů středních škol v denním studiu, v případě víceletých 

gymnázií poslední 4 ročníky studia. Maximální věk studenta je omezen na 20 let.  

Každý soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým emailem, který 

slouží jako unikátní přihlašovací jméno totiž může vyplnit online test nominačního kola. 

Registrace z minulých let nejsou platné!  Registrace učitelů i soutěžících probíhá od 1. srpna do 

30. září 2012.  Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15 let o spolupráci a pomoc 

s registrací, protože je potřeba, aby rodič, či případně jiný zákonný zástupce, souhlasil se 

zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže.   

V období registrace také na stránkách www.logickaolympiada.cz probíhá korespondenční soutěž, 

ve které jsou zveřejněny dvě úlohy jako ochutnávka soutěže. Řešení obou úloh se zasílá do 

30.září 2012 na e-mail logickaolympiada@logickaolympiada.cz. Vítěz bude vylosovaný ze všech 

došlých správných odpovědí a může se těšit na pěknou věcnou cenu -  hlavolam. 
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Logická olympiáda probíhá ve třech kolech. Naším cílem je zpřístupnit soutěž co největšímu počtu 

dětí a studentů, a proto nominační kolo proběhne on-line – soutěžící se mohou připojit ve škole, 

doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv. Nominační kolo pro 

  kategorii A: žáci prvního stupně ZŠ  proběhne ve dnech 1. – 7. října 2012, 

  kategorii B: žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8. – 14. října 2012 a  

  kategorii C: studenti SŠ proběhne  ve dnech 15. – 21.  října 2012 

Krajská kola se uskuteční v pátek 2. listopadu 2012 v krajských městech a nejúspěšnější řešitelé 

postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 26. listopadu.  

Generálními partnery Logické olympiády 2012 jsou Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a 

OPEN GATE - gymnázium a základní škola. Logická olympiáda 2012 je realizovaná s podporou 

Nadace OKD. 

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.: posláním školy je nabídnou všem mladým lidem, 
kteří projeví dostatečné vlohy ke studiu, možnost naplnit svůj potenciál, bez ohledu na rodinné 
zázemí či osobní situaci, a připravit je na českou a mezinárodní maturitu (International 
Baccalaureate). Finanční podporu studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí poskytuje 
Nadace The Kellner Family Foundation, kterou k tomuto účelu zřídili manželé Renáta a Petr 
Kellnerovi. Další informace na www.opengate.cz. 

THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, se zaměřuje 
především na zvyšování kvality vzdělávání ve veřejných základních školách v České republice 
(projekt „Pomáháme školám k úspěchu“), podporuje také sociálně znevýhodněné studenty 
gymnázia Open Gate a poskytuje granty pro studium na zahraničních univerzitách (projekt 
Univerzity). Přispívá také dalším jednotlivcům a institucím na projekty z oblasti vzdělávání, kultury 
a podpory zdraví. Další informace na www.kellnerfoundation.cz 

Více informací o soutěži naleznete na webových stránkách www.logickaolympiada.cz. V případě 

jakýchkoli dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit na logickaolympiada@logickaolympiada.cz, 

velmi rádi je zodpovíme. 

Těším se na naši spolupráci a přeji Vašim žákům v soutěži mnoho úspěchů.  

S pozdravem 

Zuzana Poláková 
Koordinátorka Logické olympiády 
Mensa ČR 


