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Areál školy Open Gate je v obci Babice, na jihovýchod-
ním okraji Prahy, v klidném a zdravém prostředí, obklo-
pen přírodou a lesy. Obec Babice je snadno dostupná 
veřejnou dopravou z Prahy a Říčan. Dopravu zajišťuje 
také školní autobus.

Gymnazistům nabízíme bydlení na školní koleji, přímo 
v kampusu školy. Můžeme tak přijímat studenty z celé 
České republiky.

Více informací o studiu na osmiletém gymnáziu 
Open Gate, podmínkách přijetí i aktuálním dění ve škole 
se dozvíte na www.opengate.cz nebo facebook.com/
opengateschool.

Podmínky pro získání sociálního stipendia od Nadace 
The Kellner Family Foundation a formuláře žádostí jsou 
k dispozici na www.kellnerfoundation.cz/open-gate/.
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Sociální stipendium
Uchazečům o studium, kteří úspěšně složí přijímací 
zkoušky, ale pochází ze sociálně komplikovaných 
poměrů, nabízí Nadace The Kellner Family Foundation 
sociální stipendium. Příspěvek má formu částečné nebo 
plné úhrady školného. Jeho výše závisí na příjmu 
a majetkových poměrech rodiny budoucího studenta.

Stipendium v plné výši pokrývá veškeré výdaje spojené 
se studiem na Open Gate. Vedle běžné výuky jsou to 
výdaje na pořízení učebnic, učebních pomůcek a škol-
ní uniformy a náklady na ubytování a stravování. Dále 
i výdaje spojené s aktivitami ve volném čase ve školním 
kampusu, zdravotní a psychologickou péčí. Rovněž 
náklady na lyžařský výcvik, výměnné pobyty a výlety 
v tuzemsku a v zahraničí.

Podání žádosti
Rodiče nebo zákonní zástupci uchazeče o studium 
na Open Gate musí vyplnit žádost o sociální stipendi-
um, kterou pošlou doporučeně na adresu Nadace 
The Kellner Family Foundation. Žádost je k dispozici na 
webu nadace (kellnerfoundation.cz/open-gate/
stipendi-um/formulare-ke-stazeni).

Termíny

  Do 15. ledna každého roku: pokud kompletní žádost, 
včetně všech příloh, odevzdáte do 15. ledna, zpracuje 
nadace žádost přednostně. Vyrozumění o vyřízení žá-
dosti obdrží žadatel do konce února.

Do 1. března každého roku: nadace zašle vyrozumění 
o vyřízení žádosti ve stejném termínu, kdy škola rozhod-
ne o výsledcích přijímacích zkoušek.

Nezbytnou podmínkou pro získání sociálního stipendia 
je úspěšné složení přijímacích zkoušek a přijetí na osmi-
leté gymnázium Open Gate.

Přestup i ve vyšším ročníku
Osmileté gymnázium přijímá studenty do primy, tj. po 
absolvování 5. třídy základní školy. Zároveň je možné 
přestoupit do vyšších ročníků. Žádosti od studentů pře-
stupujících do Open Gate ve vyšším ročníku posuzuje 
správní rada nadace v průběhu celého školního roku.
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Přidejte se k Tonymu, 
Elišce a Šimonovi, 
studentům gymnázia 
Open Gate. 
Právě pro ně a jim podobné 
motivované studenty má Nadace 
The Kellner Family Foundation 
velkorysý stipendijní program. 
Příspěvek na školné získalo už 
342 studentů gymnázia. Využijte 
šanci studovat školu, která mění 
vyhlídky do budoucnosti.

Na Open Gate studují 
děti z dětských domovů, 
z pěstounských či neúplných 
rodin nebo z úplných rodin, 
které ale mají komplikované 
sociální zázemí. Jsou zde 
společně s těmi, kterým studium 
platí rodiče. Rozdíl mezi nimi 
téměř nepoznáte. Předpokladem 
ke studiu je vnitřní motivace, 
píle a studijní nadání – přijímací 
zkoušky skládají všichni stejné.

Kvalitní vzdělání 
pro motivované 
studenty

 V Open Gate věříme, že každé 
nadání si zaslouží rozvíjet.

 Jsme tu pro budoucí vědce, uměl-
ce, techniky i sportovce. Nabízíme 
špičkové vzdělání, které studentům 
dává dostatek prostoru k posilování 
jejich nadání. Respektujeme osobnost 
jednotlivce, podporujeme tvořivost 
a originalitu.

 Upřednostňujeme motivované stu-
denty, a to bez ohledu na to, v jakých 
sociálních podmínkách vyrůstají.

 Ve studentech podporujeme ohle-
duplnost a snahu pomáhat ostatním. 
Vedeme je k tomu, aby se aktivně za-
pojovali do událostí okolo nás, ať už se 
dějí v naší blízkosti, nebo na druhém 
konci světa.

 Setkáváme se při nejrůznějších 
příležitostech – ve výuce, při roz-
manitých mimoškolních aktivitách 
nebo v prostředí školních kolejí, kde 
jsou studenti ze všech koutů České 
republiky.

 Klademe důraz na všestranný 
rozvoj našich studentů, v hodnocení 
zohledňujeme individuální pokrok.

 Studenti Open Gate mají možnost 
zakončit studium absolvováním celo-
světově uznávané maturitní zkoušky 
International Baccalaureate (IB) nebo 
českou maturitní zkouškou. Mohou si 
vybrat, zda absolvují obě tyto zkoušky, 
či jen jednu z nich, případně kombi-
naci IB certifikátů z jednotlivých před-
mětů a české maturitní zkoušky.

Anthony Bawia
Žiju se svojí babičkou a mladším bratrem v Praze. Na ně-
které události v mém životě nerad vzpomínám. Ale za jed-
nu z těch hodně dobrých považuji možnost studovat na 
Open Gate, a to také díky stipendiu. Má třídní učitelka mi 
doporučila přijímačky na tohle gymnázium. Nejdříve jsem 
otálel, měl jsem obavy, jak zvládnu to, že přes týden budu 
bydlet na studentské koleji. Úspěšně jsem složil zkoušky 
a teď hodnotím rozhodnutí zkusit to za nejlepší ve svém 
životě. Open Gate mám jako druhou rodinu a získal jsem 
hodně nových přátel. Věnuji se kroužkům, které mě baví 
– jezdectví a hře na klavír. Také pevně věřím, že mi absol-
vování této školy pomůže splnit mé velké přání, kterým je
studovat medicínu.

Eliška Štefíková
Pocházím z Brandýsa nad Labem. Je nás pět sourozenců, 
máme jenom maminku a v rodině se to tak zamotalo, že 
teď bydlíme v dětském domově v Solenici a s mamkou 
se jenom navštěvujeme. Můj starší brácha Denis už na 
Open Gate studuje. Vždycky nám o škole s nadšením 
vyprávěl a řekl mi, abych také zkusila přijímací zkoušky. 
Zvládla jsem je. Nadace za mě platí všechno, co ve škole 
potřebuju. Je fajn, že se s bráchou potkáváme ve škole i na 
studentských kolejích, kde během školních dnů bydlíme.

Šimon Jakub Mráz
Bydlíme s mamkou, jejím přítelem a třemi sourozenci 
v malé obci u Benešova. Open Gate jsem navštívil 
poprvé jako účastník krajského kola Logické olympiády. 
Už tehdy jsem si říkal, že v takové škole bych rád studoval. 
 Neuměl jsem si ale představit, že složím přijímací zkoušky 
a  zároveň získám stipendium. Anglicky jsem uměl jen 
základní slovíčka. V páté třídě jsme si s mamkou řekli, 
že bych to přece jen mohl zkusit. Přihlášku ke zkouškám 
i žádost o stipendium jsem podával na poslední chvíli. 
Studuji na Open Gate již šestým rokem a mé obavy 
z  angličtiny se rozplynuly už během prvního roku studia. 
Baví mě elektrotechnika a programování, tyto obory bych 
rád studoval na ČVUT.




