


Proč by škola nemohla studenty bavit?
Zatímco učitel biologie na gymnáziu stojí před nepříjemnou otázkou unuděného studenta: „Proč se mám naučit 

20 krystalických soustav a jaký šutr ve které krystalizuje?“ tak na IT školách otázky: „Proč 
se mám učit HTML, C# nebo pracovat s Photoshopem?“ zkrátka nepadají. Odpověď každý 

snadno nalezne v prvním pracovním inzerátu. Studenty dobře motivuje také výše hodinové 
sazby na brigádách jejich starších spolužáků.
Zkrátka, kdo dnes ocení jedničky z biologie, zeměpisu a dějepisu? A co teprve zítra?!? Není 
lepší odcházet ze školy s  portfoliem svých grafických prací nebo programátorských 
projektů, mezinárodními certifikáty a třeba měsíční praxí v  londýnských IT firmách? 

V loňském čtvrtém ročníku pracovalo při studiu na částečný úvazek 58% studentů.
A víte, co je na tom nejhorší? Ti gympláci tohle už nikdy nedoženou. Čtyři roky 

náskoku v technologiích, praxi, referenčních projektech a kontaktech na startu 
kariéry se totiž dohnat nedá.

 Jiří Formánek, ředitel školy
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7 důvodů, proč studovat na DELTĚ

1. Odborná výuka. Ve školním roce 2018/19 byla DELTA nejúspěšnější školou v IT soutěžích v České republice, čímž 
opět potvrdila vysokou kvalitu výuky odborných předmětů, kterou zajišťují mimo jiné profesionální programátoři 
z předních českých firem a odborníci se zkušenostmi z reklamních agentur a např. České televize. Kvalitu výuky 
odborných předmětů vyzdvihla i Česká školní inspekce jako silnou stránku školy.

2. Všeobecně-vzdělávací předměty. O kvalitě výuky všeobecně-vzdělávacích předmětů svědčí výsledky u stát-
ních maturit. V posledních čtyřech letech skončili informatici z DELTY z angličtiny i z matematiky třikrátt v první 
desítce z 220 technických škol z celé republiky.

3. Hodnocení Českou školní inspekcí. Mezi silné stránky školy zařadila ČŠI vysokou odbornost vyučujících IT, 
kvalitu výuky angličtiny, výuku podle mezinárodních vzdělávacích konceptů, podporu nadaných studentů a pří-
jemnou pracovní atmosféru. „Jsme rádi, že takovou školu v našem kraji máme,“ řekl vedoucí inspekčního týmu 
Martin Valášek.

4. Příprava pro mezinárodní trh. DELTA své studenty cíleně připravuje pro mezinárodní trh. Do výuky začlenila 
vzdělávací koncepty zakončené mezinárodními certifikáty, spolupracuje s nadnárodními korporacemi a výrazně 
posílila výuku angličtiny, která se promítá prakticky do všech předmětů. V neposlední řadě její studenti jezdí na 
měsíční stáže do britských nebo irských IT firem.

5. Spolupráce s Microsoftem a IBM. Společnosti Microsoft a IBM si vybraly soukromou školu Deltu pro ověření 
možnosti výuky nových technologií na středních školách v Česku. Pro Microsoft ověřuje škola oblast STEM a pro 
IBM internet věcí a umělou inteligenci.

6. Reálné projekty. Škola provozuje studentskou firmu eDELTA, ve které studenti řeší malé, reálné zakázky. V le-
tošním roce například automatizaci procesů pro firmu Adeon nebo software k  rehabilitačním pomůckám pro 
Hamzovu léčebnu v Košumberku.

7. Pragmatické výhody studentů. Pololetní prospěchové 
stipendium v rozmezí 500 – 5 000 Kč (výše dle známek) dostává každý 
student až do průměru 1,8. Kromě peněz, které si můžete
vydělat dobrými známkami, budete mít také svůj 
vlastní notebook – váš pracovní nástroj.

Studium na DELTĚ přináší příjemné stránky.
Takže otázka zní:

„Jestli jsi opravdušikovný, tak pročstudovat jinde?”
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STUDIJNÍ PLÁN
Obor: Informační technologie (18-20-M/01)

Ve světě informačních technologií existuje nepřeberné množství profesí počínaje programátory, vývojáři webů, 
přes poskytovatele internetu, servisní techniky až třeba po grafiky a internetové marketéry. Ačkoliv jsou tyto 
profese hodně různorodé, všechny se potkávají v nějaké podobě s informačními technologiemi a všem přijde 
vhod i širší rozhled. 

Na DELTĚ připravujeme studenty ve dvou zaměřeních: „Programování“ a „Počítačová grafika a internetový mar-
keting“. První dva roky se studuje společný základ, to poskytuje studentům dostatek času na vhodnou volbu 
zaměření.

Profilující předměty

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
a INTERNETOVÝ MARKETING
 předmět                                     počet hodin týdně

 ročník  1.  2.  3.  4.
Cvičení z poč. grafiky - - 3 4 7
Ateliery - - 2 2 4

PROGRAMOVÁNÍ
 předmět                                     počet hodin týdně

 ročník  1.  2.  3.  4.
Algoritmy - - 2 - 2
Cvičení z programování - - 3 2 5
Databázové servery - - - 4 4

celkem

celkem

VŠEOCECNĚ-VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY
 předmět                                     počet hodin týdně

 ročník  1.  2.  3.  4.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 4 4 4 4 16
Matematika 5 4 4 3 16
Občanská nauka -     2 - - 2
Dějepis 3 - - - 3
Fyzika - 2 2 - 4
Přírodní vědy 2 - - - 2
Ekonomika a účetnictví - 2 2 2 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Matur. seminář z AJ/MA - - - 2 2

celkem

PŘEDMĚTY ICT
 předmět                                     počet hodin týdně

 ročník  1.  2.  3.  4.
Pís. a el. komunikace 2 - - - 2
Programování 4 2 - - 6
Základy databází - 2 - - 2
Výpočetní technika 3 3 2 2 10
Počítačové systémy a sítě 2 2 3 3 10
Internetové prezentace - 2 2 - 4
Počítačová grafika 2- 2 2 - 6
Linux - - - 2 2
Internetový marketing - - 3 - 3
Seminář k matur. projektu - - - 1 1

celkem
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ZAMĚŘENÍ
Počítačová grafika a internetový marketing

Současný „markeťák“ musí skvěle znát a ovládat nejen software pro tvorbu grafických podkladů, ale musí rozu-
mět i technologiím on-line světa (jak fungují internetové vyhledávače, sociální sítě, YouTube, jak na nich vytvářet 
reklamní kampaně a jak měřit jejich dopad). Protože on-line svět – to je pole, kde se v současnosti odehrává téměř 
90% veškerého marketingu.

Co ze mne bude?

On-line grafika: design grafiky pro webové stránky, příprava ikon, vizuálů pro sociální sítě, natáčení 
a práce s videem, práce s fotografií…

Off-line grafika: obalový design, grafická příprava vizuálů, letáků, katalogů, sazba, návrhy stojanů, billboardů, 
potisky, loga firem a produktů… 

On-line marketing: návrh struktury webových stránek, analýza klíčových slov, budování zpětných odkazů, přípra-
va reklamních kampaní na vyhledávačích a sociálních sítích, měření návštěvnosti a tvorba statistik, copywriting 
(vytváření „fungujících“ textů)…

Oblast: Grafika a internetový marketing

Jakub Tesařík a Michal Špitálský: On-line marketing, grafika a web regionálního 
filmového festivalu Jeden svět v Ústí nad Orlicí

Maturitní
práce našich
absolventů



Jakub s Michalem připravili kompletní propagaci regionálního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět 
v Ústí nad Orlicí. Připravili veškeré grafické podklady od billboardů, brožury, programu, až po vstupenky a odzna-
ky, vytvořili několikavteřinové intro a outro ke každému filmu s animovaným logem festivalu, nový web festivalu 
a kampaň na sociálních sítích. Klasické vylepování plakátů naopak zcela vypustili.
I přes 10ti procentní snížení rozpočtu na propagaci o proti minulým letům se jim podařilo celkovou návštěvnost 
festivalu zvýšit o 11%. Ústí nad Orlicí bylo navíc jediným městem, kde došlo oproti předchozím letům k zvýšení 
návštěvnosti festivalu. 
Se svým maturitním projektem zvítězili v krajském kole Středoškolské odborné činnosti v oboru 13: Ekonomika 
a řízení a v celostátním kole se umístili na 5. místě.
Celou práci naleznete zde: http://b2016tesaja.delta-studenti.cz/maturita/

Oblast: DTP (sazba, příprava publikace pro tisk)

Tomáš Pechánek: Časopis Prusko-rakouská válka v Čechách
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Maturitní

práce našich

absolventů
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Tomáš skloubil své nadšení pro historii se znalostmi grafiky a sazby a rozhodl se vytvořit časopis o prusko-ra-
kouských válkách v Čechách. Připravil grafickou podobu celého časopisu, zvolil fonty a styly pro text a nadpisy, 
definoval barevnou paletu a připravil vzorové stránky. Tomáš je také autorem všech historických textů, pro něž 
čerpal informace v odborné literatuře. Informace Tomáš utřídil do jednotlivých kapitol a článků a doplnil je výs-
tižnými obrázky. Speciální sekci věnoval výbavě pruského vojáka. Coby účastník rekonstrukcí historických bitev 
pořídil vlastní fotodokumentaci a celou výbavu precizně popsal.

I když se Tomáš bude možná jednou živit jako historik, ukázal, že díky vynikajícím znalostem informačních tech-
nologií nebudou jeho výstupy rozhodně nudné.

Celý maturitní projekt si můžete prohlédnout zde: http://b2015pechto.delta-studenti.cz/maturita/

Mgr. & MgA. Pavel Trnka, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, oponent práce: 

„Po řemeslné stránce jde o vynikající práci. Špičkově členěný obsah, přehledně uspořádané texty s atraktivními 
nadpisy, obrázky opravdu lákají ke čtení a prozrazují hlubokou osobní zainteresovanost autora do této tématiky.“

Oblast: návrh UI (uživatelského rozhraní), poradenství 
v technologiích, marketing

Miroslav Varga: Návrh aplikace na správu solární domácnosti

Míra pracoval během celého studia na různých pozicích v marketingu. Kromě znalostí ze školy nasbíral i velké 
množství praktických zkušeností. A to se v jeho maturitní práci naplno projevilo. Řeší reálný problém – jak lépe 
využít vyrobenou solární energii ve „víkendových sídlech“. Postupuje tak, jak by se to v praxi mělo dělat.

Začal množstvím analýz, které mu ukázaly, jak přesně by aplikace měla fungovat, aby měla na trhu šanci. Na dvou 
smyšlených personách demonstroval, jak a proč budou s aplikací uživatelé pracovat. Nakonec rozvrhl funkce 
aplikace do vhodných skupin a navrhl jednotlivé obrazovky. 

S tímto nápadem oslovil Elektrárny Opatovice natolik, že mu na jeho realizaci přidělily grant 100 tisíc Kč.

Celý maturitní projekt si můžete prohlédnout zde: http://b2015vargmi.delta-studenti.cz/maturita/

Maturitní

práce našich

absolventů



A s čím se tedy budete učit pracovat? – Adobe©Creative Cloud

Studenti naší soukromé školy DELTA mají zdarma přístup ke všem cloudovým aplikacím společnosti Adobe a je jen 
na nich, jak této výhody budou během svého čtyřletého studia využívat.
Během školní výuky se každopádně zevrubně seznámí s programy Illustrator, Photoshop, InDesign, Dimension, 
Premiere a AfterEffects. 

Spolupracující firmy a VŠ:

eBRÁNA – jedna z  největších společností v  Česku zabývající se tvorbou webů a internetovým marketingem. 
Každoročně připraví kvalitní praxe v oblasti internetového marketingu pro přibližně dvacítku našich studentů. 
Studenti si vyzkouší v praxi, jaké to je připravit reklamní kampaň pro Google a jakým způsobem se měří. Nafotí 
obvykle produktové fotky pro nějaký e-shop, které doladí ve photoshopu a vyzkouší si napsat vhodné reklamní 
texty. Příjemnou a vstřícnou pracovní atmosféru doplňuje i pravidelné čtvrteční grilování, kterého se účastní 
i studenti. Není proto divu, že nemalé množství našich absolventů po škole zamíří právě do pardubické eBRÁNy. 
S eBRÁNou jsme připravovali náplň předmětu internetový marketing a stanovili obsah grafického portfolia k ma-
turitě tak, aby odpovídalo obvyklým požadavkům při přijímacích řízeních do reklamních agentur.

DF marketing – malá, progresivní firma s podobným zaměřením. Založilo ji několik bývalých zaměstnanců eBRÁNy. 
Nabízí našim studentů brigády i praxe a několik našich absolventů zde pracuje. Oponují naše maturitní projekty 
z oblasti internetového marketingu a sponzorují různé naše akce (soutěže a maturitní ples).

UHK – Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové umožňuje těm studentům, kteří ještě nespěchají do praxe, 
pokračovat ve studiu v bakalářském oboru Grafická tvorba – multimédia. Naši pedagogové působí na UHK jako ga-
ranti a lektoři odborných předmětů, které současně vyučují i na Deltě. V průběhu studia umožňujeme studentům 
návštěvy a konzultace přímo na Katedře výtvarné kultury Pdf UHK.

Vyučující z praxe:

Akademický malíř Daniel Václavík /Absolvent pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové

Kromě své tvůrčí umělecké činnosti pracoval pro řadu reklamních agentur, grafických studií a tiskáren. Mimo jiné 
navrhoval kompletní redesign produktů čokoládovny CARLA spol. s. r. o. ze Dvora Králové n.L., design bioproduktů 
společnosti BIONEBIO, spolupracuje se s.p. Lesy ČR. Zakládal katedru textilní tvorby na Univerzitě Hradec Králové 
a byl zástupcem ředitele Střední umělecké školy textilních řemesel v Praze. 
Vyučuje předměty: Cvičení z počítačové grafiky, Počítačová grafika a vede kroužek grafické přípravy

Mgr. Richard Brun /absolvent Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati Zlín a Pedagogické 
fakulty Univerzity Hradec Králové/
Řadu let pracoval jako kameraman a střihač pro publicistické pořady a zpravodajství ČT, Nova, Prima 
a Slovenskou televizi. Pro Pedagogickou fakultu Univerzity Hradce Králové a Filozofickou fakultu Univerzity Hra-
dec Králové garantuje předměty Digitální fotografie, Digitální video, Marketingové komunikace.
Vyučuje předměty: Počítačová grafika, Cvičení z počítačové grafiky, Ateliéry.
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Výuka odborných předmětů probíhá v novém křídle školy dokončeném v roce 2020



Maturitní

práce našich

absolventů

ZAMĚŘENÍ
Programování
Programování, to je taková angličtina s matematikou dohromady. Musíte se naučit cizí slovíčka – řeč počítačů, 
abyste se s počítačem domluvili. A abyste dosáhli svého cíle a příkazy smysluplně využili a poskládali, na to 
využijete logiku z matematiky. Kdo tohle zvládne, má před sebou zářivou budoucnost. 

Co ze mne bude?

Mobilní aplikace
Chcete si koupit letenku nebo jízdenku? Chcete si zarezervovat bydlení? Jdete si zaběhat nebo hrajete golf? 
Ve všech případech sáhnete po svém chytrém telefonu a spustíte nějakou mobilní aplikaci. Jejich vývoj vás ve 
4. ročníku bude učit programátor z největší české SW firmy Unicorn.
Informační systémy
Nakupujete na e-shopu, platíte převodem? Všechny informace se ukládají do databází informačních systémů. Je-
jich vývoj se budete učit od 2. ročníku a se všemi fázemi a profesemi, které jsou s tím ve velkých firmách spojené, 
vás seznámí opět programátoři z Unicornu.

Webové stránky
Váš známý potřebuje web? Od 2. ročníku se budete učit HTML, CSS, javascript. Ve vyšších ročnících vás s framewor-
ky pro profesionální vývoj seznámí programátorka jedné z nejdynamičtějších „webařských“ firem Creative Dock.

Počítačové hry
Vývoj počítačových her vás u nás učit nebudeme. Přesto se jím někteří naši absolventi zabývají a občas se 
u nás objeví i coby maturitní projekt. Pokud rozumíte programování, je to totiž pro vás pouze další platforma, kde 
použijete už to, co umíte.

IoT=Internet of Things (Internet věcí)
Pokud sníte rádi o budoucnosti (ne zas tak daleké) a baví vás různé technické vychytávky, bude pro vás zajímavá 
oblast internetu věcí. Patří sem například chytré domácnosti (lednička, co si sama objednává, inteligentní svíce-
ní, topení,…), ale i samořiditelná auta apod. Základy této technologie se naučíte v kroužku od jedné z největších 
nadnárodních SW společností IBM.

                             Oblast: Mobilní aplikace

                                      Filip Botai: Mobilní aplikace využívající počítačového vidění

Hledali jsme nástroj, se kterým bychom byli schopni učit na základních školách programování i mimo počítačové 
učebny, třeba v parku na lavičce. Filip se úkolu ujal a vyvinul jej jako svoji maturitní práci. Vytvořil mobilní apli-
kaci, která se pomocí foťáku „umí dívat“ a umí přečíst kód programu sestavený z papírových kartiček s příkazy. 
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Kromě této mobilní aplikace vyvinul Filip vlastní grafický programovací jazyk a připravil sadu různě obtížných 
programátorských úloh.
Filip s touto prací zvítězil v okresním kole Středoškolské odborné činnosti. Krajského kola se však ze zdravotních 
důvodů nemohl zúčastnit, čímž se diskvalifikoval i z kola celostátního. V celostátním kole tak zvítězila maturitní 
práce jeho spolužáka Luboše Zápotočného ucmekod.eu, který se v okrese umístil 
až za ním. (Práci ucmekod.eu zde neprezentujeme, protože je složitá na vysvět-
lení, ale můžete se na ni podívat zde: https://www.delta-skola.cz/ucmekod-eu)

Celý maturitní projekt Filipa včetně posudků si můžete prohlédnout zde: 
https://www.delta-skola.cz/mobilni-aplikace-vyuzivajici-pocitacoveho

Ing. Miroslav Balík, Ph.D., proděkan Fakulty informačních technologií ČVUT Praha, 
oponent práce: 

„Student prokázal schopnost analýzy problematiky předzpracování obrazu, jeho 
segmentaci a rozpoznávání QR kódů. Za tímto účelem vytvořil funkční mobilní 
aplikaci a dále navrhl jednoduchý jazyk pro zápis základních programovacích 
konstrukcí a sestavil program pro lexikální a syntaktickou analýzu a interpre-
taci vzniklého mezikódu. Vlastní práce je na vysoké úrovni, nadprůměrně řeší 
všechny body zadání.“

Oblast: Informační systémy / webové stránky

Jana Stopková: Bakaláři – modul Inventarizace

Většina žáků základních škol už nenosí domů žákovské knížky a pro komunikaci školy s rodiči se využívá infor-
mačního systému Bakaláři. Systém neslouží pouze pro komunikaci s rodiči, ale školy v něm vedou obvykle svou 
kompletní agendu. Skládá se z mnoha modulů. Jeden z těchto modulů – Inventarizaci – programovala Jana jako 
svoji maturitní práci. Umožňuje evidovat všechny inventární prostředky, generovat odpisy a nabízí také mnoho 
tiskových sestav. Jana se starala o návrh a funkcionalitu celého modulu. Pro dodržení jednotného grafického stylu 
se o výslednou podobu postará profesionální grafik společnosti Bakaláři.

Celý maturitní projekt Jany si můžete prohlédnout zde: http://b2015stopja.delta-studenti.cz/maturita/ 
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A s čím se tedy budete učit pracovat?

Popravdě řečeno, jisté není v IT nikdy nic a vývoj uhání kupředu tak rychle, že vám jen těžko slíbíme, s čím přesně 
budete pracovat za čtyři roky. Přehled tady je tedy spíš seznamem toho, co se ve škole děje právě teď.

V 1. ročníku je třeba se naučit myslet tak, abychom dokázali počítači předávat pokyny. K tomu slouží předmět 
Programování, ve kterém se s jazykem C# a v prostředí Visual Studio udělají první krůčky a postaví základ ke 
všemu, co přijde později. Jazyk C# pak provází studenty ještě celý druhý rok (objektově orientované programo-
vání a programování ve Windows alias WPF) a částečně i třetí rok (základy ASP.NET resp. ASP.NET Core).

Vývoj webu jako nejrychleji rostoucího odvětví se ke studiu přidá ve 2. ročníku – nejprve jako základy tvorby 
(HTML, CSS) a později jako úvod do JavaScriptu, následně se ve 3. roce pokračuje nejrozšířenějším jazykem existu-
jících webových projektů – jazykem PHP. Studenti se zaměřením na programování se v tomto roce kromě základů 
věnují také některému z velkých PHP frameworků (letos mají na výběr z Laravelu a Nette).
Na základy JavaScriptu navazují ve vyšších ročnících předměty Cvičení z programování a Vývoj webu, kde se pra-
cuje s technologiemi postavenými nad JavaScriptem (Node.js, React.js, Vue.js) a Mobilním vývojem (Java, Flutter).

V databázích se začíná konceptuálními návrhy nad Oraclem a jazykem pro práci s daty SQL. Fyzicky pak pracuje-
me s databází MySQL (kvůli rozšíření, snazší správě a instalaci). Studenti se zaměřením na programování se pak 
ve 4. ročníku učí správu databázového serveru Oracle a jazyk triggerů a uložených procedur PL-SQL.

Ještě chybí nějaká slova? Tak třeba NoSQL, Express Spring, Docker, Apiary, Firebird a spousta dalších…

Spolupracující firmy a VŠ:

Unicorn – největší česká softwarová firma (téměř 2 500 zaměstnanců). S Unicornem jsme připravovali studijní 
plány celého oboru. Jejich programátoři u nás dlouhodobě vyučují předměty programování a cvičení z programo-
vání a přinášejí do výuky nové technologie. Vedou nebo oponují řadu maturitních projektů. Díky jejich vyučujícím 
se studenti potkají s komplexním životním cyklem vývoje velkých projektů už na střední škole. Studentům vyš-
ších ročníků nabízejí několikaměsíční praxe/brigády, na kterých si projdou všemi „výrobními“ procesy v pardu-
bické nebo královéhradecké pobočce Unicornu.

IBM – dlouhodobě spolupracujeme především v oblasti vedení kroužku Internetu věcí a pořádání soutěží. Spolu-
vytváříme metodiku výuky Internetu věcí na středních školách a IBM sponzoruje materiál pro studentské projekty 
z této oblasti.

Fakulta informačních technologií ČVUT, Praha – Její pracovníci oponují maturitní práce, konzultovali jsme s nimi 
celý vzdělávací program a poskytli nám kompletní studijní materiály pro výuku matematiky v nižších ročnících.

Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice – Její pracovníci nám vedou a oponují maturitní práce 
našich studentů a někteří u nás i učí. Spolupracujeme na pořádání soutěží pro žáky základních a středních škol 
a finančně nám přispívají na tombolu plesu maturantů .
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Vyučující z praxe:

Ing. Martin Zmítko / Absolvent aplikované informatiky na UHK, kde si nyní dodělává doktorát. 

Programování jej živí od roku 2013. Poslední čtyři roky pracuje pro největší českou softwarovou společnost Uni-
corn. V maturitním ročníku učí předměty Cvičení z programování a Vývoj webů. Na naší škole vede také maturitní 
projekty. Více viz.: https://www.linkedin.com/in/zmitkomartin/ 

Bc. Vlaďka Janů / Bakalářský titul z aplikované informatiky získala také na UHK. 

Programováním se živí od roku 2004. Pro Unicorn pracovala přes 8 let. V současné době ji zlákal svěží vítr 
a nejnovější technologie ve firmě Creative Dock. Na Deltě učí předměty Cvičení z programování, Internetové 
prezentace a vede několik maturitních projektů. Více viz.: https://www.linkedin.com/in/vladka/ 

NEJEN MATURITA, ALE I MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁTY 

Soukromá škola DELTA zařazuje do výuky odborných předmětů vzdělávací koncepty předních mezinárodních 
korporací. Studenti si mohou už při škole složit mezinárodně uznávané certifikáty z databází, sítí, serverů a v bu-
doucnu i počítačové grafiky.

Oracle Academy:

Oracle Corporation je největší databázová společnost na světě. Zabývá se vývojem databázových strojů 
i podnikových systémů, které jsou na databázích postaveny. V rámci Oracle Academy mohou studenti školy DELTA 
získat certifikáty:

• Database Foundations (principy databází) a

• Database Design and Programming with SQL (návrh databází a programování v SQL)

Cisco Networking Academy:

Společnost Cisco je lídrem v oblasti počítačových sítí. Program Cisco Networking Academy je celosvětový vzdělá-
vací program pro výuku síťových specialistů. Studentům absolvování kurzu výrazně pomáhá při hledání zaměst-
nání v  oblasti počítačových sítí. V  rámci CISCO akademie získávají studenti školy DELTA certifikát Networking 
essentials, který je vstupní branou pro studium vyšších úrovní těchto certifikací.

ECDL = European Computer Driving Licence:

Certifikáty z rodiny ECDL dokládají, že si s počítačem poradíte za všech okolností a ve všech situacích. Pokrý-
vají dovednosti práce v kompletním kancelářském balíku, organizování spolupráce ve skupině, ale například 
i efektivní využití internetových služeb při plánování itineráře cest apod. ECDL certifikát je často požadován při 
výběrových řízeních na místa do státní správy.

Adobe:

Adobe je ve světě počítačové grafiky nezpochybnitelnou jedničkou. Stát se akreditovanou institucí pro certifikaci 
jejich produktů však není nic jednoduchého. Soukromá škola DELTA je teď v přípravné fázi, která bude trvat ještě 
jeden rok. Od roku 2021 bude možné skládat certifikáty z produktů Adobe přímo na škole.



ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 20

V minulém školním roce ze soutěží díky koronaviru mnoho nezbylo. Nezbývá tedy než sledovat výsledky z roku 
předchozího. Jak dobře nebo špatně se ve škole učí, poznáte nejlépe „na výstupu“ ve srovnání s absolventy ostat-
ních škol. Kvalitu odborné výuky můžete porovnávat na odborných soutěžích. V těch studenti soukromé školy 
DELTA dlouhodobě excelují. (https://www.delta-skola.cz/aktuality-blog/souteze-uspechy)

• Středoškolská odborná činnost – obor Informatika: 1. místo v celostátním kole (+ cena rektora Slezské univerzi-
ty v Opavě a ceny děkanů dalších dvou fakult), 1. a 2. místo v krajském kole a kompletní stupně vítězů v okrením 
kole. Do krajských kol 41. ročníku v oboru informatika se letos probojovalo celkem 72 projektů z celé republiky.
Letošním vítězstvím v celostátním kole škola obhájila vítězství z loňského roku. 

• Soutěž MŠMT v programování: 4., 6., 13., 17., 18. místo v celostátním kole. Do krajských kol 33. ročníku soutěže  
se probojovalo celkem 248 studentů z celé republiky. Ze soukromé školy DELTA do celostátního kola postoupilo
suverénně nejvíce studentů, což svědčí o výborné systematické práci.

• Expo Science AMAVET (26. ročník): 5 projektů v celostátním finále, cena za nejlepší projekt v oblasti informati-
ky – Intel Excellence in Computer Science Award, cena děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské
pražské ČVUT. 

• Soutěž Vernadského (Rusko, Moskva): 2 projekty postoupily z krajského kola FVTP do mezinárodní soutěže.

• 2 studenti oceněni Pardubickým krajem: Mladý talent Pardubického kraje v oboru technickém.

• 9 studentů oceněno magistrátem města Pardubice: Nejlepší studenti Pardubic.

Státní maturity

Kvalitu výuky všeobecně-vzdělávacích předmětů zjistíte srovnáním výsledků škol u státních maturit. V celé Čes-
ké republice se maturuje každoročně na cca 225 středních odborných školách s technickými obory. V této sku-
pině dopadají naši informatici ze soukromé střední školy DELTA více než dobře. Excelují především v angličtině 
a matematice, kdy za poslední 4 roky byli 3x lepší než 95% škol v republice.

Podrobné výsledky naleznete zde: https://www.delta-skola.cz/srovnani-vysledku
-statnich-maturit. 
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                                                    2019/20                              2018/19                              2017/18                              2016/17

Anglický jazyk                         10. z 224                              4. z 225                              61. z 232                             7. z 226

Matematika                              2. z 224                                58. z 225                             7. z 232                              1. z 228

Český jazyk                             53. z 224                              115. z 235                            142. z 232                         10. z 228

Odborné

soutěže
a maturity
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HODNOCENÍ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ať se snažíte sebevíc, když má přijít Česká školní inspekce, máte zkrátka „trošku“ obavy. Také jsme je měli, na 
druhou stranu jsme se těšili, že budeme moci ukázat, kam jsme školu za těch 5 let od poslední návštěvy posunuli. 
A co na to inspekce? Chválila! A celkem dost. 

Celé znění inspekční zprávy najdete zde: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=9688 

Silné stránky školy:

• podpora nadaných žáků,

• odbornost vyučujících informačních technologií,

• metody a formy výuky anglického jazyka,

• spolupráce s firmami, mezinárodní vzdělávací koncepty,

• příznivé školní klima,

• systém prevence rizikového chování,

• využívání výukového systému Moodle.

Perličky z neformálních rozhovorů aneb „Co se do inspekční zprávy nevešlo“

• „Jsme rádi, že takovou školu v našem kraji máme.“

• Komentář k maturitním výsledkům denního studia: „Výborné. Výsledky odpovídají výkonům v pozorovaných 
hospitovaných hodinách.“

• „Všichni učitelé jsou zde osobnosti.“

• „Kéž bychom i na jiných školách řešili jenom takové drobnosti.“

• „Jen nám takhle dál rosťte a vzkvétejte.“

                                                    2019/20                              2018/19                              2017/18                              2016/17

Anglický jazyk                         10. z 224                              4. z 225                              61. z 232                             7. z 226

Matematika                              2. z 224                                58. z 225                             7. z 232                              1. z 228

Český jazyk                             53. z 224                              115. z 235                            142. z 232                         10. z 228
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Být studentem DELTY je docela příjemné.
Ke svému studiu dostanete notebook. 
A prospěchové stipendium jako pěkné 
kapesné není také k zahození.

Z pohledu studentů přináší studium na DELTĚ několik příjemností:

•rodiče vám koupí vlastní notebook (Tak jako pracovní nástroj zedníka je zednická lžíce, tak je nástroj  
     ajťáka notebook. Bez něj se zkrátka neobejdete.)

•vysoká  stipendia  (Čím lépe se budete učit, tím víc se toho samozřejmě naučíte, ale hlavně tím víc
    peněz vám za to dáme. Za samé jedničky 5 000 Kč za pololetí – to není špatné kapesné.)

•vysoká hodinová sazba za projekty (Poměrně rychle si můžete začít vydělávat. Programátoři, grafici, kodéři, 
     ti všichni jsou nedostatkové zboží. Zatímco vaši bývalí spolužáci ze ZŠ budou chodit smažit hamburgery za 
     90 Kč/hod, vy můžete v klidu programovat z domu za dvojnásobnou nebo trojnásobnou sazbu.)

•učení vám dává smysl – učíte se věci, které víte, že uplatníte ve své budoucí praxi.

Příjemné
stránky

studia

A co takhle na zkušenou na měsíc do Londýna nebo Dublinu?
Když už mají studenti mezinárodní certifikáty (mimochodem skládané v angličtině), anglicky se občas učí i v od-
borných předmětech, tak co dál? Ano, nejlepší jsou praktické zkušenosti. V rámci programu Erasmus+ vyráží 
každý rok patnáctka studentů (druhého a třetího ročníku) na měsíc na praxe do anglických nebo irských IT 
firem. No řekněte, není to pěkný zápis do životopisu? A jen tak mimochodem z loňské dvacítky maturantů 
pokračují čtyři ve studiu na britských univerzitách. To je pěkné procento.



strana 17

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – KRITÉRIA

O úspěšnosti přijímacího řízení na naši školu rozhodují následující kritéria:

•výsledky u přijímacích zkoušek (0–50 matematika, 0–50 český jazyk),

•zájem o obor (prokazatelná práce v oboru, účast na odborných soutěžích,…) (0–10),

•předchozí studijní výsledky na ZŠ (0–12).

Zájem o obor může uchazeč doložit například:

•spoluprací s firmou nebo jinou institucí z oboru (dopis s popisem spolupráce s razítkem firmy/
    instituce)

•odkazem na vlastní dostatečně kvalitní práci publikovanou na internetu

•diplomy z odborných soutěží, odkaz na výsledkovou listinu soutěže, odborné certifikáty apod.

•účast v kroužcích se zaměřením na obor (potvrzení)

•jinou formou, ze které budou jasně zřejmé a prokazatelné aktivity, které žák v oboru v minulosti vykonával

Body v tomto kritériu bude přidělovat dle zaslaných podkladů 3 členná komise jmenovaná ředitelem školy. 

Předchozí studijní výsledky na ZŠ (zohledňují se 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku):

Hodnotí se tyto předměty: Matematika, Fyzika, Český jazyk, Angličtina. A za každou jedničku je jeden bod.

Aby mohl být uchazeč přijat ke studiu, může být jak z  češtiny, tak i z matematiky horší maximálně 
o 7 bodů než průměr všech našich uchazečů. Konkrétní, pevnou bodovou hranici pro přijetí tedy stanovíme, až 
budeme znát celkové výsledky všech uchazečů. Jako vodítko může sloužit, že pokud budou přijímačky „stejně 
těžké“ jako loni, tak by mělo stačit 20 bodů z matematiky a 25 bodů z češtiny.

Do prvního ročníku přijmeme maximálně 52 studentů.

Podrobná oficiální kritéria naleznete zde:
https://www.delta-skola.cz/kriteria-prijimaciho-rizeni-obor-informacni-technologie 

Chcete vědět, jací studenti u nás studují? Jakou máte šanci na přijetí? Podívejte se na  výsledky přijímaček 
z minulých let: https://www.delta-skola.cz/vysledky-prijimacich-zkousek-z-minulych-let.



ŠKOLNÉ

Roční školné je 25 000 Kč. Platí se ve dvou pololetních splátkách.

Stipendium aneb „Jak si zlevnit školné“

Pokud se studenti dobře učí a mají výsledky, mohou si školné poměrně výrazně 
„snížit“ pomocí stipendií. Stipendium se vyplácí pololetně vždy po vysvědčení.

Průměr známek – pololetní stipendium

Domov mládeže

Pokud to máte do naší školy daleko a dojíždění každý den by nebylo možné, můžete se ubytovat v Domově mláde-
že v Rožkově ulici. Aktuální informace o ubytování a stravování najdete na www.dmpce.cz. Je zde také popsáno 
umisťování studentů na DM.

Přihlášky na internát je nezbytné podat nejpozději do 31. 5. příslušného roku. Cesta do školy (linkami MHD č. 27, 
5 a 2) trvá přibližně 12 minut.

Snídaně a večeře jsou zajištěny v jídelně Domova mládeže.

Obědy – jídelna Gymnázia Dašická

Pro stravování našich studentů využíváme jídelnu Gymnázia Dašická, která se nachází 5 minut chůze od naší 
školy. Každý den je na výběr ze tří jídel, jedno je vždy bezmasé. V jídelně je možné domluvit například i bezlep-
kovou dietu.
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Školné,
ubytování

obědy

 1,00 5 000 Kč

 1,01 – 1,10 4 000 Kč

 1,11 – 1,20 3 500 Kč

 1,21 – 1,30 3 000 Kč

 1,31 – 1,40 2 500 Kč

 1,41 – 1,50 2000 Kč

 1,51 – 1,60 1 500 Kč

 1,61 – 1,70 1 000 Kč

 1,71 – 1,80 500 Kč
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INTERAKTIVNÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Přijďte se k nám podívat na dny otevřených dveří, ať víte, do čeho jdete :-)

Interaktivní den probíhá vždy v  některý všední den v  době výuky. Můžete se i  se svými rodiči výuky pří-
mo účastnit a vyzkoušet si, jestli by vás taková škola zajímala a bavila (a třeba i jestli byste pro vás méně záživné 
předměty aspoň přežili :-)). 

Přijde nám to jako nejférovější způsob, jak můžeme uchazeči v jeho volbě školy pomoci.

Termíny: středa 2. prosince 2020, 8:00-13:00, úterý 12. ledna 2021, 8:00-13:00

Informativní dny otevřených dveří

Probíhají vždy v sobotu a jsou víc „povídací“. Vytáhneme všechny naše statistiky a další informace, které hodnotí 
naši školu zvenku. Ukážeme vám výsledky státních maturit, výsledky v soutěžích, uplatnění absolventů a jejich 
úspěšnost při přijetí na VŠ, spolupráci s firmami, zajímavé studentské projekty, kritéria přijímacího řízení a přijí-
mačky z předchozích let – statistiky výsledků přihlášených a přijatých studentů, inspekční zprávu. Samozřejmě 
projdeme i jednotlivé předměty, které se u nás učí.

Termíny: sobota 21. listopadu 2020 10:00-13:00, / sobota 12. prosince 2020 10:00-13:00

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ON-LINE

Z důvodu letošní koronavirové situace jsme připravili i on-line dny otevřených dveří. Můžete se k nám připojit 
pomocí technologií a naživo se nás na cokoliv ptát. Připojíte se na této adrese: https://bit.ly/344S4od a budeme 
Vám k dispozici v tyto termíny:

Termíny: pondělí 16. listopadu 2020, 16:00-19:00, / úterý 1. prosince 2020, 16:00-19:00,

                 středa 18. listopadu 2020 16:00-19:00, / čtvrtek 14. ledna 2021, 16:00-19:00.



DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
Ke Kamenci 151, 530 03 Pardubice

tel.: 466 611 106 /173/

mobil: 605 192 007

e-mail: info@delta-skola.cz

www.delta-skola.cz
GPS: 50˚2'1.824''N, 15˚47'25.353''E


