Díky nadaci mohou na Open Gate
studovat i ti, kteří si nemůžou
dovolit platit školné.

OPEN GATE POMÁHÁ
PLNIT SNY

Udělej něco pro to,
aby ses dostal

PODPORA NADACE THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
Studium na osmiletém gymnáziu Open Gate není jen pro vyvolené – díky Nadaci
The Kellner Family Foundation mohou v Open Gate studovat i ti, kteří nemohou platit
školné, ale pro které je studium výzvou, před kterou se nezastaví, které studium baví
a chtěli by na sobě i nadále pracovat.

na prestižní vysokou
školu nejen v České
republice, ale také

TERMÍNY PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
v zahraničí.
Gymnázium Open Gate přijímá přihlášky žáků z pátých tříd základních škol do 15. března 2014.
Přijímací řízení do primy osmiletého gymnázia pro školní rok 2014/2015 se bude konat
22. a 23. dubna 2014 v budově gymnázia v Babicích u Prahy. Přijímací řízení zahrnuje test studijních předpokladů, IQ test a pohovor.
Přihláška na gymnázium Open Gate je ke stažení na internetových stránkách školy.
VZDĚLÁVACÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Open Gate je více než škola – po celý týden zde bydlíte a spolu se svými kamarády můžete využívat mnoha mimoškolních aktivit,
které rozvíjejí vaše schopnosti i osobnost. Ubytování ve studentských kolejích i celý areál jsou moderně vybavené, nabízejí vysoký
komfort bydlení, vzdělání i zábavy a po celou dobu jsou k dispozici kvalifikovaní vychovatelé, ale také lékařský či psychologický
dohled. Ti všichni se starají o to, abyste měli optimální podmínky pro výuku, ale také zábavu a odpočinek.

Bydlení pro studenty
v areálu gymnázia otevírá
cestu ke studiu dětem

KONTAKTY
Vyplněnou přihlášku do přijímacího řízení zašlete na adresu školy k rukám Jany
Schramlové do 15. března 2014. Do stejného termínu je možné vyzkoušet si
i zkoušky nanečisto. Termín si můžete domluvit rovněž s paní Janou Schramlovou.
Pokud budete žádat o finanční podporu Nadace The Kellner Family Foundation,
pošlete Žádost o nadační příspěvek. Na webu Nadace The Kellner Family
Foundation najdete bližší informace.

ze všech regionů.
S veškerými dotazy ohledně přijímacího řízení a zkoušek nanečisto na Open Gate se obracejte na Janu Schramlovou,
tel.: 323 616 405 nebo 724 730 512, e-mail: schramlova@opengate.cz. Více informací ke stipendiu od Nadace The Kellner
Family Foundation vám poskytne PhDr. Hana Halfarová, tel.: 224 174 439, e-mail: halfarova@kellnerfoundation.cz.

