Praha, 13. června 2013

Nadace The Kellner Family Foundation připravuje rozšíření
školy Open Gate – využije i areál bývalého Hotelu Praha
Skupina PPF koupila areál Hotelu Praha v pražské rezidenční čtvrti Hanspaulka.
Důvodem je skutečnost, že společnost CleverNet (dceřiná společnost Open Gate a.s.), již
vlastní sousední nemovitost a pozemek – tzv. areál Hadovka – kde je připravován projekt
Nadace The Kellner Family Foundation na výstavbu nové základní a střední školy Open
Gate.
Nový vlastník Hotelu Praha, který původně sloužil jako elitní komunistický hotel pro
vybrané stranické funkcionáře, proto plánuje dokončit odstranění hotelu. Prostor stávající
hotelové zahrady bude po dokončení projektu součástí nového areálu Open Gate.
Poznámka pro editory
Skupina PPF
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes pojišťovnictví,
nemovitosti, oblast energetiky a těžbu nerostů, zemědělství, maloobchodní služby až po
biotechnologie. Působnost PPF sahá ze střední a východní Evropy přes Rusko až do Asie.
Skupina vlastní aktiva ve výši zhruba 21,5 miliardy EUR (k 31. 12. 2012).
Open Gate a.s.
Společnost Open Gate a.s. je zřizovatelem soukromého gymnázia a základní školy v Babicích u
Prahy. Open Gate je první ryze české gymnázium certifikované od roku 2009 k výuce podle
standardů International Baccalaureate Diploma Programme, který je celosvětově uznáván
univerzitami, včetně těch nejprestižnějších, a na většině nahrazuje přijímací zkoušky. Posláním
školy je nabídnout studijně nadaným mladým lidem možnost naplnit svůj potenciál, bez ohledu na
jejich rodinné či finanční zázemí. Finanční podporu studentům, kteří do Open Gate přicházejí z
dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i úplných rodin s nízkými příjmy,
poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation.
Základní škola Open Gate vyučuje podle vzdělávacího programu s názvem „Otevíráme brány“,
který podporuje všestranný rozvoj žáků. Program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem MŠMT ČR, ale i s mezinárodně uznávaným programem IB The Primary Years
Programme.
Nadace The Kellner Family Foundation
Nadace The Kellner Family Foundation, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, byla
založena v roce 2009 s cílem podporovat především dlouhodobé vzdělávací projekty určené
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žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům i absolventům
postgraduálního vzdělávání. Vyhledává a podporuje studijně nadané děti a mladé lidi vyrůstající
v podmínkách, které jim ztěžují nebo neumožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání.
Nadace poskytuje granty také českým vědcům a vědeckým týmům. Svou pomoc věnuje rovněž na
obnovu filantropických tradic nebo kulturního dědictví v České republice.
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