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Tabulka č. 1 – Přehled institucí zabývajících se evaluací ve Velké Británii, resp. Anglii a Walesu

Stát/
země

Název 
subjektu

Český překlad 
názvu subjektu

Charakteristika
subjektu

Činnost 
v evaluaci

Kontakt

Velká 
Británie/ 
Anglie

Qualifications 
and 
Curriculum 
Development 
Agency 
(QCDA)

Agentura pro 
rozvoj kvalifikací 
a kurikula

Zodpovídá za tvorbu kurikula 
pro preprimární, primární 
a sekundární vzdělávání, 
dává doporučení k inovacím 
a rozvoji Národního kurikula

Tvorba vývoj národních vzdělá-
vacích standardů jako očekávané 
kvality vzdělávání.

www.qcda.gov.uk/

E-mail: 
STAorderline@tso.co.uk 

Velká 
Británie/ 
Anglie

Office of the 
Qualifications 
and 
Examinations 
Regulator 
(OFQUAL)

Úřad pro řízení 
kvalifikací 
a zkoušek

Organizace spravující a re-
gulující oblast kvalifikací 
a jejich standardizaci, testů 
a zkoušek.

Tvorba a vývoj obsahových 
rámců kvalifikací jako standardů 
kvality.

www.ofqual.gov.uk/

E-mail: 
info@ofqual.gov.uk 

Velká 
Británie

British 
Educational 
Research 
Association 
(BERA)

Britské asociace 
pedagogického 
výzkumu (BERA)

Sdružení subjektů zabývající 
se výzkumem v oblasti peda-
gogické vědy.

•  Rozvoj metodologie evaluační-
ho výzkumu. 

•  Vývoj a testování evaluačních 
metod a technik.

http://www.bera.ac.uk

E-mail: 
admin@bera.ac.uk 

Velká 
Británie

CfBT 
Education 
Trust (Young 
Gifted & 
Talented)

Program pro 
vzdělávání 
nadané 
a talentované 
mládeže

Program zaštiťuje vláda a mi-
nisterstvo DCFS. Podpora 
a rozvoj vzdělávání pro na-
dané a talentované žáky ve 
věku 4–19 let.

Poradenství a vývoj vzdělávacích 
standardů a jejich modifikace 
a evaluace pro potřeby nadaných 
a talentovaných žáků. 

http://ygt.dcsf.gov.uk

E-mail: ygt@cfbt.com

Velká 
Británie

Education 
and Training 
Group (British 
Council)

Skupina pro 
vzdělávání 
a odbornou 
přípravu (Britská 
rada)

Národní organizace UK pro 
podporu kulturních vztahů 
a vzdělávacích příležitostí. Je 
určená žákům, studentům, 
učitelům a školám.

•  Partnerství, výměnné pobyty, 
vzdělávání. 

•  Tvorba testů a národních zkou-
šek včetně realizace testování. 

http://
www.britishcouncil.org/
learning.htm

E-mail: 
general.enquiries@bri-
tishcouncil.org 
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Velká 
Británie

European 
Association 
of Teachers 
(AEDE/EAT)

Evropská 
asociace učitelů 
(AEDE/EAT)

Organizace zaměřená na 
podporu porozumění proble-
matice EU mezi pedagogy ve 
všech členských státech. Má 
síť více než 25 000 učitelů, 
ředitelů, inspektorů a úřed-
níků všech typů škol včetně 
univerzit. 

Konference, semináře, výměnné 
pobyty a diskuse ve všech oblas-
tech kvality vzdělávání a učitelské 
profese. 

http://www.aede.eu

E-mail: 
eat_uk@tiscali.co.uk 

Velká 
Británie

Learning and 
Skills Council

Rada pro studium 
a dovednosti

Vládní organizace zaměřená 
na vzdělávání, studium a do-
sahování kvalifikací. 

•  Vývoj a implementace vzděláva-
cích standardů. 

•  Tvorba a ověřování nástrojů 
testování. 

http://www.lsc.gov.uk

E-mail: info@lsc.gov.uk 

Velká 
Británie

Learning 
and Skills 
Improvement 
Service (LSIS)

Servis pro 
zdokonalování 
studia 
a dovedností

Vládní organizace zaměřená 
na služby posilující dosaho-
vání excelence ve vzdělávání, 
studiu a kvalifikací. 

•  Služby poskytované učitelům, 
ředitelům a školám v oblastech 
dosahování vysokých standardů 
vzdělávání. 

•  Vzdělávací příležitosti, konferen-
ce, tvorba metodických materiá-
lů a publikací. 

www.lsis.org.uk/
LSISHome.aspx 

E-mail: enquirieslon-
don@lsis.org.uk 

Velká 
Británie

School 
Inspection 
Service

Servis pro školní 
inspekce 

Nezávislý rozhodčí a poradní 
orgán, jehož cílem je pod-
porovat školy v procesech 
státní inspekce. Členové jsou 
schvalováni vládou a jsou 
bývalými inspektory Ofsted. 

Šetří a rozhodují spory v případě 
stížností z řad škol, žáků a rodi-
čů na postupy a výsledky státní 
inspekce. 

http://schoolinspection-
service.co.uk 

Velká 
Británie

Professional 
Association of 
Teachers (PAT)

Profesní 
asociace učitelů 
(PAT)

Nezávislá organizace chrá-
nící zájmy, profesní potřeby 
a pracovní podmínky učitelů

•  Monitoring a konzultace v ob-
lasti např. vzdělávacích a pro-
fesních standardů, evaluace 
a autoevaluace škol a učitelů. 

•  Vyjednávání s vládními insti-
tucemi a orgány místní státní 
správy. 

http://www.pat.org.uk 

E-mail: 
hq@pat.org.uk 
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Velká 
Británie

Quality 
Assurance 
Agency 
for Higher 
Education
(QAA)

Agentura pro 
zajišťování kvality 
vysokoškolského 
vzdělání
(QAA)

Nezávislá organizace chrá-
nící zajišťování standardů 
a zvyšování kvality vysoko-
školského vzdělávání a dosa-
hování kvalifikací. 

•  Definování a prosazování 
transparentních standardů VŠ 
vzdělávání. 

•  Výzkum a vývoj metodiky tvorby 
a výzkumu dosahování stan-
dardů. 

•  Pomoc institucím v dosahování 
standardů a poskytování vzdě-
lávacích příležitostí pro všechny 
studenty. 

•  Výzkum, publikace a podně-
cování diskuse v uvedených 
oblastech. 

http://www.qaa.ac.uk/ 

E-mail: 
comms@qaa.ac.uk 

Velká 
Británie

4Children 
(Kids’ Clubs 
Network)

4Children Národní charitativní společ-
nost pro děti a mládež ve 
věku do 16 let.

•  Monitorování zaměřenosti in-
spekce a autoevaluace školy na 
kvalitu péče o děti. 

•  Sledování výsledků inspekce 
v oblasti naplňování potřeb dětí.

http://4children.org.uk 

E-mail: 
Info@4Children.org.uk 

Velká 
Británie

Advisory 
Centre For 
Education 
(ACE)

Poradna pro 
vzdělávání (ACE)

Národní charitativní společ-
nost nezávislého poradenství 
pro rodiče a pěstouny. Pečuje 
o zabezpečení spravedlivosti 
a rovných příležitostí ve vzdě-
lávání pro všechny děti.

•  Reprezentují hlas dětí, mladých 
lidí a jejich rodin. 

•  Mohou vznést podnět k inspekč-
nímu šetření na školách. 

http://www.ace-ed.org.uk 

Velká 
Británie

Association 
of Teachers 
and Lecturers 
(ATL)

Asociace učitelů 
a lektorů 

Asociace chrání profesní 
zájmy, potřeby a práva učitelů 
a lektorů v oblasti pracovních 
podmínek. 

•  Poradenství a výzkum v oblasti 
profesního rozvoje učitelů. 

•  Analýzy a doporučení v oblasti 
legislativy, včetně metodiky 
inspekce a autoevaluace školy. 

http://www.atl.org.uk 

E-mail: 
info@atl.org.uk
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Velká 
Británie

Centre for 
Research on 
the Wider 
Benefits of 
Learning

Centrum pro 
výzkum širších 
přínosů
studia

Centrum zaměřené na vý-
zkum v oblasti studia a vzdě-
lávání v širokém kontextu 
jejich dopadů na jednotlivce 
i společnost. Je spravováno 
ministerstvem DCSF.

•  Implementace výsledků vý-
zkumu do tvorby a inovací 
vzdělávacích standardů a jejich 
evaluace. 

• Poradenství pro DCSF.

http://www.learning-
benefits.net 

E-mail:
 info@learning-
benefits.net / 

Velká 
Británie/ 
Anglie

Department for 
Education
(DfE)

Ministerstvo 
školství

Klíčová vládní instituce zamě-
řená na vzdělávání. 

•  Stanovování klíčových směrů 
vzdělávací politiky. 

•  Vývoj a inovace vzdělávacích 
standardů. 

•  Výzkum, monitorování a kontro-
la jejich naplňování. 

•  Zajišťování kvality vzdělávacího 
systému. 

•  Srovnávací výzkumy TIMSS, 
PIRLS/IGLU, PISA.

http://
www.education.gov.uk/

Velká 
Británie

Educational 
Testing 
Service (ETS) 
Europe

Servis pro 
testování ve 
vzdělávání 
v Evropě

Nezisková organizace s po-
sláním pečovat o kvalitu 
a spravedlnost ve vzdělávání 
v Evropě prostřednictvím 
hodnocení založeném na 
výzkumu. 

Výzkum a vývoj validních a relia-
bilních testových nástrojů. 

http://www.etseurope.org 

Velká 
Británie/ 
Anglie

General 
Teaching 
Council for 
England

Rada pro učitele 
a vyučování 
v Anglii 

Organizace zaměřená na 
zlepšování úrovně vyučování 
a učení ve všech oblastech, 
sférách a úrovních vzdělá-
vání.

•  Poradenství, vývoj a implemen-
tace profesních standardů kva-
lity učitele a vyučování, profesní 
vzdělávání a rozvoj. 

•  Zaměstnanecká práva učitelů 
a jejich ochrana. 

•  Legislativní rámec učitelské 
profese. 

•  Poradenství, metodická podpora 
v oblastech evaluace a autoeva-
luace učitelů, žáků, školy. 

http://www.gtce.org.uk 

E-mail: 
info@gtce.org.uk 
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Velká 
Británie

Association 
of School 
and College 
Leaders 
(ASCL)

Asociace ředitelů 
středních škol

Profesní organizace sdružu-
jící ředitele středních škol, 
hájící jejich profesní zájmy 
a potřeby.

•  Vývoj vlastních autoevaluačních 
modelů a systémů. 

•  Poradenství, další vzdělávání. 

http://www.ascl.org.uk/

Velká 
Británie

Independent 
Schools 
Council (ISC)

Rada 
soukromých škol

Organizace zajišťující kvalitu, 
diverzitu a excelenci v oblasti 
vzdělávání v soukromých 
školách UK. Spolupracuje 
s Independent Schools In-
spectorate, který provádí 
inspekce ve školách sdruže-
ných v organizaci. 

•  Vývoj vzdělávacích standardů 
a standardů kvality vyučování. 

•  Poradenství a kontrola jejich 
naplňování. 

•  Tvorba standardů pro testování. 
•  Tvorba metodických materiálů, 

portálů, konferencí, seminářů, 
odborných časopisů a publikací. 

•  Výzkum ve výše uvedených 
oblastech. 

http://www.isc.co.uk 

E-mail:
office@isc.co.uk 

Velká 
Británie

Independent 
Schools 
Inspectorate 
(ISI)

Inspekce 
soukromých škol 

Hlavní inspekční orgán pro-
vádějící inspekci soukromých 
škol sdružených v Indepen-
dent Schools Council (ISC).

•  Vývoj a aplikace metodiky in-
spekce jako externí evaluace. 

• Tvorba standardů pro testování. 
•  Tvorba metodických materiálů, 

portálů. 
• Vývoj metod a technik evaluace. 

http://www.isi.net/ 

Velká 
Británie

Institute for 
Learning

Institut pro 
studium

Nezávislá profesní organiza-
ce určená vzdělávajícím se 
učitelům, lektorům, tutorům 
a studentům učitelství v ob-
lasti dalšího vzdělávání a zís-
kávání kvalifikací. 

•  Podpora profesního rozvoje 
a excelence v učitelské profesi. 

•  Poradenství, vzdělávací příleži-
tosti, portály, odborné časopisy 
a publikace, konference apod.

http://www.ifl.ac.uk 

E-mail: 
enquiries@ifl.ac.uk 

Velká 
Británie

Learning and 
Skills Network 
(LSN)

Síť studia 
a dovedností

Nezisková organizace zamě-
řená na pomoc při uplatňová-
ní na trhu práce ve veřejném 
a soukromém pracovním 
prostoru, v UK i mezinárodně.

•  Monitoring požadavků trhu 
práce v UK i mezinárodně.

•  Nabídka služeb a programů na 
rozšíření a doplnění kvalifikací. 

http://www.lsneduca-
tion.org.uk/ 

E-mail: enquiries@
LSNeducation.org.uk 
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Velká 
Británie

National Union 
of Teachers 
(NUT)

Národní svaz 
učitelů (NUT)

Chrání zájmy, profesní potře-
by a pracovní potřeby učitelů. 
Prosazuje vysokou úroveň 
kvalifikovanosti všech učitelů 
a posilování profesního sta-
tusu. Působí pro státy Anglie 
a Wales. 

•  Aktivity v oblasti profesního 
standardu učitelů, kvality vzdě-
lávání a školy. 

•  Konference, výzkumná šetření, 
odborné publikace. 

http://
www.teachers.org.uk 

Velká 
Británie/ 
Anglie

Ofsted - Office 
for Standards 
in Education, 
Children’s 
Service and 
Skills

Ofsted - Úřad 
pro standardy 
ve vzdělávání, 
služby dětem 
a kvalifikace

Centrální inspekční orgán 
státní správy zajišťující kont-
rolu a dohled při naplňování 
vysokého standardu vzdě-
lávání ve státních a soukro-
mých školách. 

•  Přispívá k tvorbě koncepce 
vzdělávací politiky státu. 

•  Podpora škol při zajišťování kvality. 
•  Obsahová a metodická koncep-

ce inspekce jako externí evalua-
ce a autoevaluace školy. 

•  Inspekce na školách financova-
ných z veřejných zdrojů.

•  Tvorba a diseminace metodic-
kých materiálů a školení. 

http://www.ofsted.gov.uk 

E-mail: 
enquiries@ofsted.gov.uk 

Velká 
Británie

Her Majesty‘s 
Inspectors of 
Schools (HMI) 

Inspektorát Jejího 
Veličenstva

Výkonná moc v dohledu 
nad kvalitou inspekcí Ofsted 
a Estyn

Poradenství a podpora ve vývoji 
autoevaluačních modelů a sys-
témů. 

http://www.gov.uk/

Velká 
Británie

Local 
Educational 
Authority (LEA)

Školský úřad Místní orgán státní správy 
v dohledu nad kvalitou posky-
tovaného vzdělávání

Vývoj autoevaluačních modelů 
a systémů; poradenství školám 
v podobě kritického přítele. 

Velká 
Británie

School 
Improvement 
Partner (SIP)

Partner rozvoje 
škol

Orgán školského úřadu LEA. Zastupuje školské úřady v roli 
partnera a poradce při autoeva-
luaci.

Velká 
Británie

School 
Councils UK

Školní rady UK Sdružení podporující efektiv-
ní fungování školských rad 
v zemích UK s cílem posilo-
vat pohodu žáků ve školách 
a rozvíjet hodnoty demokra-
cie a občanství. 

Konzultace, poradenství, školení 
a tvorba metodických materiálů. 

www.schoolcouncils.org 

E-mail:
info@schoolcouncils.org 
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Velká 
Británie

School 
Teachers 
Review Body 
(STRB)

Orgán kontroly 
učitelů škol 
(STRB)

Zákonem stanovený úřad, 
poradní orgán vlády, zabýva-
jící se problematikou mezd 
a pracovních podmínek učitelů 
(pracovní povinnosti, pracovní 
doba apod.) v Anglii a Walesu. 

Navrhuje úpravy pracovních pod-
mínek učitelů. Konzultuje návrhy 
se zástupci orgánů místní státní 
správy, řediteli a učiteli škol, aso-
ciacemi učitelů apod. 

http://www.ome.uk.com/
review.cfm?body=7 

E-mail: john.perrett@
berr.gsi.gov.uk 

Velká 
Británie

Teacher 
Support 
Network

Síť podpory 
učitelů 

Nezávislá charitativní orga-
nizace poskytující praktickou 
a emocionální podporu za-
městnancům ve školství a je-
jich rodinám v Anglii, Skotsku 
a Walesu.

Poradenství, infolinky, vzdělávací 
příležitosti, grantové příležitosti.

http://
www.teachersupport.info 

E-mail: enquiries
@teachersupport.info 

Velká 
Británie

Training and 
Development 
Agency for 
Schools
(TDA)

Agentura pro 
vzdělávání 
a rozvoj škol

Národní agentura zodpověd-
ná za rozvoj a vzdělávání 
zaměstnanců škol. 

•  Poradenství a vzdělávací příle-
žitosti ve vazbě na potřeby škol, 
ředitelů a učitelů. 

•  Tvorba metodických materiálů 
a testů profesních dovedností.

http://www.tda.gov.uk 

E-mail: corporate-
comms@tda.gov.uk 

Velká 
Británie/ 
Wales

Cyfanfyd (The 
Development 
Education 
Association for 
Wales) 

Asociace 
pro rozvoj 
vzdělanosti ve 
Walesu 

Organizace zaměřená na 
podporu vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj a globální 
partnerství. S důrazem na 
dodržování práv a budování 
zodpovědnosti učících se 
všech věkových kategorií. 

•  Poradenství školám a učitelům 
ve vazbách na požadavky státu. 

•  Projekty, vzdělávací příležitosti, 
metodický materiál.

http://
www.cyfanfyd.org.uk 

E-mail:
info@cyfanfyd.org.uk 

Velká 
Británie/ 
Wales

Department for 
Education and 
Skills (DfES)

Ministerstvo 
pro vzdělávání 
a kvalifikace

Klíčová vládní instituce zamě-
řená na vzdělávání. 

•  Stanovování klíčových směrů 
vzdělávací politiky.

•  Vývoj a inovace vzdělávacích 
standardů.

•  Výzkum, monitorování a kontro-
la jejich naplňování.

•  Zajišťování kvality vzdělávacího 
systému.

•  Srovnávací výzkumy TIMSS, 
PIRLS/IGLU, PISA.

http://wales.gov.uk/
topics/
educationandskills/
?lang=en 

E-mail: corresponden-
ce.leighton.andrews@wa-
les.gsi.gov.uk 
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Velká 
Británie/ 
Wales

Estyn Estyn Centrální inspekční orgán 
státní správy zajišťující kont-
rolu a dohled při naplňování 
vysokého standardu vzdě-
lávání ve státních a soukro-
mých školách. 

•  Přispívá k tvorbě koncepce 
vzdělávací politiky státu. 

•  Podpora škol při zajišťování 
kvality. 

•  Obsahová a metodická koncep-
ce inspekce jako externí evalua-
ce a autoevaluace školy. 

•  Inspekce na školách financova-
ných z veřejných zdrojů.

•  Tvorba a diseminace metodic-
kých materiálů a školení. 

http://www.estyn.gov.uk/
english/

Velká 
Británie/ 
Wales

National 
Association of 
the Teachers 
for Wales

Národní asociace 
učitelů 

Chrání zájmy, profesní po-
třeby a pracovní podmínky 
učitelů. Zcela nezávislá na 
UK. Není zřizována ani finan-
cována vládou. 

•  Sekce Vzdělání, kurikulum 
a hodnocení. 

•  Monitoring a konzultace v ob-
lasti např. vzdělávacích a pro-
fesních standardů, evaluace 
a autoevaluace učitelů. 

http://www.athrawon.com 

E-mail: 
ucac@athrawon.com 

Velká 
Británie/ 
Wales

General 
Teaching 
Council Wales 
(GTCW)

Rada pro učitele 
a vyučování ve 
Walesu (GTCW)

Organizace zaměřená na 
zlepšování úrovně vyučování 
a učení ve všech oblastech, 
sférách a úrovních vzdělávání

•  Poradenství, vývoj a implemen-
tace profesních standardů kva-
lity učitele a vyučování, profesní 
vzdělávání a rozvoj. 

•  Zaměstnanecká práva učitelů 
a jejich ochrana. 

•  Legislativní rámec učitelské 
profese. 

•  Poradenství metodická podpora 
v oblastech evaluace a autoeva-
luace učitelů, žáků, školy

http://www.gtcw.org.uk/ 

E-mail:
information@gtcw.org.uk 
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Stát/
země

Název 
subjektu

Český 
překlad 
názvu 

subjektu

Charakteristika
subjektu

Co dělají v evaluaci Kontakt

Belgie/
Valónsko

Service 
général du 
Pilotage du 
système 
éducatif

Všeobecné 
centrum 
řízení 
vzdělávacího 
systému

Zahrnuje:
•  Direction des Evaluati-

ons externes 
•  Direction des Services 

d’Appui
•  Service d’appui aux 

Commissions des 
outils d’évaluation

•  Service d’appui aux 
Commission des 
programmes

•  Service de la Re-
cherche en éducation

•  Service Indicateurs de 
l’enseignement

Pro povinnou školní docházku; poskytují 
informace z vlastního podnětu nebo na 
žádost vlády a parlamentu, zejména o stavu 
a vývoji vzdělávací soustavy, o možných 
problémech a nedostatcích.

Didier Catteau
Ministère de la 
Communauté française, 
Enseignement et 
Recherche Scientifique
Boulevard du Jardin 
Botanique 20-22
1000 Bruxelles

e-mail:
didier.catteau@cfwb.be

Belgie/
Valónsko

Direction des 
Evaluations 
externes

Ředitelství 
externí 
evaluace

Zabývá se externí eva-
luací.

Pro každou externí evaluaci je vytvořena 
pracovní skupina sestávající z předsedy Ří-
dící komise, či z jeho zmocněnce, který sku-
pině předsedá, z univerzitního výzkumného 
týmu, z členů inspekce a z vyučujících. Tato 
skupina je odpovědná za přípravu zkoušky, 
představení výsledků a podnětů vzděláva-
cím týmům. Dotyční vyučující zadávají testy 
ve svých třídách a opravují necertifikované 
externí evaluace. Opravy vyučující provádějí 
v rámci odborné přípravy během profesní 
kariéry ve stanovené době ve škole.

Sébastien Delattre
Ministère de la 
Communauté française, 
Enseignement et 
Recherche Scientifique
Boulevard du Jardin 
Botanique 20-22
1000 Bruxelles

e-mail:
sebastien.delattre
@cfwb.be

Tabulka č. 2 – Přehled institucí zabývajících se evaluací v Belgii
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Belgie/
Valónsko

Direction 
des Services 
d‘Appui

Ředitelství 
podpůrných 
služeb

Zahrnuje:
•  Podpůrné centrum 

Řídicí komisi (Service 
d‘Appui à la Commis-
sion de Pilotage)

•  Podpůrné centrum 
Programovým komi-
sím (Service d‘Appui 
aux Commissions des 
Programmes)

•  Podpůrné centrum Ko-
misím evaluačních ná-
strojů (Service d‘Appui 
aux Commissions des 
Outils d‘Evaluation)

•  Podpůrné Víceobo-
rové administrativní 
centrum (Service 
d‘Appui administratif 
transversal)

Zajišťuje soulad a spolupráci mezi Řídící 
komisí a ostatními články, jako jsou 
Programové komise, Komise evaluačních 
nástrojů, Víceoborové administrativní 
centrum. 

Yves Vandenbossche
Ministère de la 
Communauté française, 
Enseignement et 
Recherche Scientifique
Boulevard du Jardin 
Botanique 20-22
1000 Bruxelles

e -mail: yves.vandenbos
sche@cfwb.be

Belgie/
Valónsko

Service 
d‘Appui aux 
Commissions 
des Outils 
d‘Evaluation

Podpůrné 
centrum 
Komisím 
evaluačních 
nástrojů

Umožňuje vyučujícím 
hodnotit dovednosti 
žáků v jednotlivých 
úsecích povinného 
vzdělávání.

Nástroje jsou školským zařízením dány 
k dispozici pro informaci. Uvádějí typy 
úkolů, které lze žákům zadat a očekávanou 
úroveň výstupů žáků v daném úseku studia.  
Vyučující mohou, ale nemusejí tyto nástroje 
využívat tak, jak jsou nastaveny.

Chantal Boucsin
Ministère de la 
Communauté française, 
Enseignement et 
Recherche Scientifique
Boulevard du Jardin 
Botanique 20-22
1000 Bruxelles

e-mail:
chantal.boucsin
@cfwb.be
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Belgie/
Valónsko

Service des 
Indicateurs de 
l‘Enseigne-
ment

Centrum 
Indikátorů 
vzdělávání

Slouží k informování 
o tendencích a vývoji 
vzdělávání. 

Představují cenný přínos při kontrole vzdělá-
vání. Komplex statistických údajů umožňuje 
dlouhodobou analýzu vývoje žáků. 

Béatrice Ghaye
Ministère de la 
Communauté française, 
Enseignement et 
Recherche Scientifique
Boulevard du Jardin 
Botanique 20-22
1000 Bruxelles

e-mail:
beatrice.ghaye
@cfwb.be

Belgie/
Valónsko

Service de la 
Recherche en 
Education

Centrum 
Výzkumu ve 
vzdělávání

Přispívá ke kontrole 
a monitorování systému 
vzdělávání. 

Vybízí aktéry vzdělávání, jež se zabývají 
výzkumem a experimentální prací, ke spo-
lupráci. 

Michèle Barcella
Ministère de la 
Communauté française, 
Enseignement et 
Recherche Scientifique
Boulevard du Jardin 
Botanique 20-22
1000 Bruxelles

e-mail:
michele.barcella
@cfwb.be

Belgie/
Valónsko

Inspection 
– Service 
général de 
l‘inspection

Inspekce 
– Všeobecná 
správa 
inspekce

Realizuje externí evalu-
aci ve školách primární 
a sekundární úrovně.

Inspekční činnost probíhá na různých úrov-
ních, ale neexistuje systematická procedura, 
která by se dotýkala evaluace práce každé 
školy a vzdělávacího zařízení. Inspektoři 
kontrolují způsob, jakým je legislativa napl-
ňována ve třídách, ve školách, vyjadřují se 
ke kompetentnosti učitelů. Mimo inspekce 
vytvořené vládou mají také někteří zřizova-
telé vlastní inspektory. Inspektoři jsou 

Roger Godet
Ministère de la 
Communauté française, 
Enseignement et 
Recherche Scientifique
Boulevard du Jardin 
Botanique, 20-22 3G3
1000 Bruxelles
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sdruženi v Generálním inspekčním orgánu 
vedeným Generálním inspektorem-koordi-
nátorem a jsou rozděleni do sedmi orgánů, 
z nichž každý připadá na jeden vzdělávací 
stupeň a na Psychologická, lékařská a soci-
ální centra (Les services d‘inspection).

e-mail:
roger.godet@cfwb.be

Belgie/
Valónsko

L‘Agence 
pour 
l‘Evaluation 
de la Qualité 
de l‘Enseigne-
ment 
Supérieur 
(AEQES)

Agentura 
pro evaluaci 
kvality 
vyššího 
vzdělávání

Zaměřuje se na univer-
zity, vyšší školy, vyšší 
umělecké školy a za-
řízení pro vzdělávání 
k sociálnímu pokroku. 
Sídlí v Bruselu.

Praktikuje formativní hodnocení založené na 
dialogu mezi všemi částmi patřícími k Fran-
couzské komunitě

Marianne Coessens
Présidente de l‘Agence
Agence pour 
l‘Evaluation de 
la Qualité de 
l‘Enseignement 
Supérieur
Rue Adolphe Lavallée, 
1 - 5ème vage
B - 1080 Bruxelles

e-mail: 
presidence@aeqes.be

Belgie/
Vlámsko

Vlaamse 
Onderwijs-
raad” (Vlor)

Vlámská 
Rada pro 
vzdělávání 
(Vlor)

Je to oficiální poradní orgán v oblasti vzdělá-
vání a odborné přípravy politiky Vlámského 
společenství. Posuzuje např. prvotní návrhy 
zákonů, dokumenty vzdělávací politiky. Je-
jími členy jsou zástupci různých sociálních 
partnerů škol a aktérů vzdělávací politiky 
a má v gesci zejména poradenství členům 
parlamentu.
Zástupci všech stran zúčastněných v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy se setkají 
ve Vlor. Společně hledají způsoby, jak dále 
zlepšit vzdělávání a odbornou přípravu ve 
Flandrech.

http://www.vlor.be/
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Belgie/
Vlámsko

Onderwijs-
inspectie

Inspektorát Inspektorát je profesionální a nezávislou 
organizací, sloužící v rámci své pravomoci 
ke sledování a podpoře vzdělávání.
Provádí externí evaluaci škol a externí kont-
rolu kvality ve školách.

http://
www.ond.vlaanderen.be/
inspectie/

Belgie/
Vlámsko

Agentschap 
voor 
Kwaliteitszorg 
in Onderwijs 
en Vorming

Agentura pro 
zajišťování 
kvality ve 
vzdělávání 
a odborné 
přípravě

Jejím posláním je podporovat kvalitu vzdělá-
vání, odborného vzdělávání.

http://
www.ond.vlaanderen.be/
wegwijs/AKOV/

Belgie/
Vlámsko

Edubron Edubron Placená služba. Skupina výzkumníků v rámci Univerzity v Ant-
verpách, kteří se zabývají podporou, výzku-
mem a vzděláváním. Školy mohou být Edubro-
nem podporovány v záležitostech kvality. 

http://www.edubron.be/

Belgie/
Vlámsko

Pedagogische
/netwerk 
adviseurs

Pedagogičtí 
poradci/
poradci škol

Poradenství poskyto-
vané zdarma v rámci 
určité sítě škol.

Poradci poskytují vnější podporu školám. 
V případě potřeby může škola kontaktovat 
poradce, kteří jí poskytnou podporu v peda-
gogických záležitostech. Poradci jsou sdru-
ženi kolem tří sítí škol.

www.vvkso.be (síť 
katolických škol)
http://pbd.gemeens
chapsonderwijs.net
/ (školy Vlámského 
společenství)
http://www.pov.be/site/ 
(školy zřizovaných 
městy, regiony apod.)

Belgie/
Německo-
jazyčné 
společen-
ství

Pädagogische 
Inspektion 
und Beratung

Pedagogická 
inspekce 
a poradenství

Jejím hlavním úkolem je akademická a práv-
ní supervize škol a poradenství. Vytváří však 
také závazné standardy pro všechny úrovně 
vzdělávání.
Má rovněž za úkol různými způsoby komuni-
kovat tyto standardy školám, jejich učitelům 
a zároveň musí alespoň jednou za pět let 
provést externí evaluaci s cílem zjistit, zda 
jsou tyto standardy školou naplňovány.

Pädagogische 
Inspektion und 
Beratung
Gospertstraße 1
4700 Eupen
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Tabulka č. 3 – Přehled institucí zabývajících se evaluací v Dánsku

Název subjektu
Český překlad 
názvu subjektu

Charakteristika
subjektu

Činnost v evaluaci Kontakt

Ministeriet 
for Børn og 
Undervisning

(angl. Ministry of 
Education)  

Ministerstvo 
vzdělávání, 
Ministerstvo dětí 
a vzdělávání 

Nejvyšší úřad dohledu 
nad školstvím 

Zodpovídá za systematickou „inspekci“ 
na všech základních školách na 
institucionální úrovni a na všech 
středních školách na úrovni instituce 
i předmětů; prováděné inspekce plní 
zejména poradenskou úlohu - nikoliv 
kontrolní. Podílí se na vývoji nástrojů 
a poskytování konzultací školám 
iniciativním v oblasti zvyšování interní 
kvality. 

http://eng.uvm.dk

Ministeriet for Børn og 
Undervisning
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

E-mail: uvm@uvm.dk

Ministeriet for 
Forskning, 
Innovation og 
Videregående 
Uddannelser 

(angl. Ministry 
of Science, 
Innovation and 
Higher Education) 

Ministerstvo 
vědy, technologie 
a inovací

Nejvyšší úřad dohledu 
nad vyšším školstvím, 
orgán zodpovídající 
za výzkum, inovace 
a vyšší školství 

Zodpovídá za implementaci dánského 
Zákona o Akreditační agentuře pro vyšší 
vzdělávání (2007).

http://fivu.dk/

Ministeriet for Forskning, 
Innovation og Videregående 
Uddannelser 
Slotsholmsgade 10
1216 Copenhagen K

E-mail: fivu@fivu.dk

Akkrediteringsin
stitutionen

(angl. 
Accreditation 
Agency for Higher 
Education,
ACE Denmark)

Akreditační 
agentura pro 
vyšší vzdělávání  

Nezávislá instituce 
k zajišťování kvality 
a relevance vyššího 
vzdělávání v Dánsku, 
a to prostřednictvím 
akreditace univerzitního 
vzdělávání 

Rozhoduje o akreditacích studijních 
programů ve vyšším vzdělávání, 
připravuje akreditační zprávy pro 
Ministerstvo vědy, technologie a inovací. 
ACE mj. aktivně pracuje na dokumentaci 
a diseminaci relevantních vědomostí 
o akreditaci a zajišťování kvality 
i o relevanci a kvalitě dánských univerzit.   

http://acedenmark.eu

The Accreditation Institution 
Studiestræde 5
DK-1455 Copenhagen K

E-mail: 
acedenmark
@acedenmark.dk
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Danmarks 
Evaluerings-
institut, EVA

(angl. Danish 
Evaluation 
Institute)

Dánský institut 
pro evaluaci 

Nezávislá státní 
instituce (pod 
patronací Ministerstva 
vzdělávání) plnící 
funkci odborného 
střediska pro evaluaci 
zmocněného k zahájení 
vlastních evaluačních 
iniciativ i činností 
prováděných na 
žádost Ministerstva 
vzdělávání, dalších 
ministerstev, poradních 
orgánů, regionálních 
úřadů a vzdělávacích 
institucí.
Institut má svůj vlastní 
rozpočet a je finančně 
nezávislý. 

Národní centrum pro odborné hodnocení 
vzdělávání.
Zastřešujícím úkolem institutu EVA 
je evaluací přispívat k zlepšování 
vzdělávacího systému. Dílčí cíle: 1. rozvoj 
a zlepšování evaluačních metod, 2. rozvoj 
a zajišťování kvality vzdělávání a výuky 
prostřednictvím systematické evaluace, 3. 
poradenská činnost a kooperace s dalšími 
subjekty veřejné správy a vzdělávacími 
zařízeními, 4. shromažďování národních 
a mezinárodních zkušenosti z oblasti 
evaluace ve vzdělávání.

http://www.eva.dk/

Danmarks Evalueringsinstitut 
Østbanegade 55/ 3 
2100 København 

E-mail: agi@eva.dk

Rådet for 
Evaluering og 
Kvalitetsudvikling 
af Folkeskolen, 
Skolerådet 

(angl. Council for 
the Evaluation 
and Quality 
Development 
of Primary and 
Lower Secondary 
Education)

Výbor pro 
evaluaci a rozvoj 
kvality primárního 
a nižšího 
sekundárního 
vzdělávání, 
Rada pro 
hodnocení kvality 
Folkeskole 

Výbor založen 
Ministerstvem pro 
vzdělávání s platností 
od 1. 9. 2006. Hlavním 
cílem výboru je 
evaluace a rozvoj 
kvality ve Folkeskole. 

Orgán s kompetencí rozhodovat, které 
evaluace mají být realizovány a který 
subjekt, vedle Dánského institutu pro 
evaluaci, má evaluaci ve Folkeskole 
realizovat.

http://www.skoleraadet.dk

Sekretariatet for Skolerådet
Ministeriet for Børn og 
Undervisning Departementet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K.

E-mail: skoleraadet@uvm.dk
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Styrelsen for 
Evaluering og 
kvalitetsudvikling 
af Folkeskolen, 
Skolestyrelsen

(angl. Agency for 
the Evaluation 
and Quality 
Development 
of Primary and 
Lower Secondary 
Education)

Agentura 
pro evaluaci 
a rozvoj kvality 
v primárním 
a nižším 
sekundárním 
vzdělávání 

Iniciativa fungující 
od roku 2006, 
orgán fungující 
pod Ministerstvem  
vzdělávání 

Agentura má zejména za úkol posilovat 
a podporovat kulturu hodnocení 
ve školách, stejně jako dohlížet na 
kvalitu místních škol. Dále je pověřena 
zodpovědností za implementaci národních 
testů a za supervizi městských správ 
povinných vytvářet každoroční zprávy 
o kvalitě. 

http://skolestyrelsen.dk/

Styrelsen for Evaluering 
og kvalitetsudvikling af 
Folkeskolen 
Snaregade 10A
DK-1205 Copenhagen K

E-mail: skolestyrelsen@skole
styrelsen.dk
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Tabulka č. 4 – Přehled institucí zabývajících se evaluací ve Finsku

Název subjektu
Český překlad 
názvu subjektu

Charakteristika
subjektu

Činnost v evaluaci Kontakt

Opetus-ja 
kulturministeriö 
(OKM)

(angl. Ministry of 
Education and 
Culture) 

Ministerstvo 
vzdělávání 
a kultury

Nejvyšší úřad zodpovědný za 
rozvoj v oblasti vzdělávání, 
vědy, kultury, sportu, aktivit 
mládeže i v oblasti mezinárodní 
spolupráce. Na Ministerstvu 
vzdělávání a kultury fungují 
dva ministři: ministr vzdělávání 
a vědy, ministr kultury a sportu. 
Problematika (auto)evaluace 
školy spadá do kompetence 
ministra vzdělávání a vědy. 

Řízení získávání základních 
informací potřebných pro 
tvorbu vzdělávací politiky, 
plánování a rozhodovací 
procesy. 

http://www.minedu.fi/OPM/

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Meritullinkatu 10
00530 Helsinki 

E-mail: 
kirjaamo@minedu.fi

Opetus hallitus 

(angl. Finnish 
National Board of 
Education, FNBE)

Finská národní 
rada pro 
vzdělávání

Národní agentura spadající 
pod Ministerstvo vzdělávání 
a kultury, zodpovědná za 
národní kurikulum pro základní 
a všeobecné vyšší sekundární 
vzdělávání a rámce odborných 
a kompetenčně zaměřených 
zkoušek a kvalifikací.

Národní evaluace 
vzdělávacích výstupů 
od preprimárního až po 
vzdělávání dospělých 
(vyjma vyššího vzdělávání).
Hodnocení výstupů učení, 
monitorování otázek 
vzdělávací spravedlivosti 
ve Finsku, příprava 
a prezentace národních 
hodnotících zpráv, shrnutí 
apod. Implementace 
politických rozhodnutí 
a poskytování informací 
a údajů pro rozhodovací 
procesy a pro evaluaci 
vzdělávání.  

http://www.oph.fi/

Opetus hallitus
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki

E-mail: 
opetushallitus@oph.fi 
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Koulutuksen 
arviointineuvosto  

(angl. Finnish 
Education 
Evaluation 
Council) 

Finská rada 
pro evaluaci 
vzdělávání  

Expertní orgán pro evaluaci 
ve vzdělávání. Organizuje 
a koordinuje národní evaluaci 
vzdělávání předškolního, 
základního, vyššího středního 
a dospělých.

Organizuje a koordinuje 
evaluaci. Hlavní úkoly:
•  asistovat ministerstvu 

a podporovat 
poskytovatele vzdělávání 
v záležitostech týkajících 
se evaluace,

•  vytvářet akční plán 
externí evaluace ve 
vzdělávání v souladu 
s pokyny a finančními 
zdroji stanovenými 
ministerstvem vzdělávání, 

•   předkládat návrhy pro 
oblast rozvoje evaluace ve 
vzdělávání a prosazovat 
kooperaci a výzkum 
v oblasti evaluace 
vzdělávání.

http://www.edev.fi/

Koulutuksen arviointineuvoston 
sihteeristö
Keskussairaalantie 2 
40014 University of Jyväskylä

E-mail: 
hannele.niemi@helsinki.fi

Tilastokeskus

(angl. Statistics 
Finland) 

Finský statistický 
úřad 

Jediná finská veřejná instituce 
produkující oficiální finské 
statistiky a informační služby. 
Kombinuje sběr dat s vlastními 
expertízami. Významný 
mezinárodní aktér v této oblasti. 

Shromažďuje, analyzuje 
a publikuje informace 
za účelem statistického 
dokumentování 
vzdělávacích činností, 
podpory a hodnocení 
vzdělávacího sektoru. 
Statistiky jsou dále 
úřadem předávány dalším 
subjektům. Úřad také 
vytváří a zavádí standardy 
klasifikace v oblasti 
statistiky.

http://www.stat.fi/

Tilastokeskus
Työpajankatu 13
Helsinki 

E-mail: 
kirjaamo@stat.fi
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Korkeakoulujen 
arviointineuvosto 
(KKA)

(angl. Finnish 
Higher Education 
Evaluation 
Council,  
FINHEEC)

Finská rada pro 
evaluaci vyššího 
vzdělávání

Nezávislý expertní orgán asis-
tující institucím vyššího vzdělá-
vání a Ministerstvu vzdělávání 
a kultury v záležitostech týkají-
cích se evaluace. 
Členové rady reprezentují uni-
verzity, polytechniky, studenty 
a svět práce. Rada také:
-  na základě návrhů univerzit 

a polytechnik předává minis-
terstvu doporučení v souvis-
losti s odbornými centry vyšší-
ho školství, 

-  organizuje spolupráci se za-
městnanci a zaměstnavateli 
v oblasti vyššího školství a se 
zájmovými skupinami v ob-
chodních organizacích.

Odpovídá za plánování, 
organizaci, rozvoj 
a koordinaci externí 
evaluace vyššího školství. 
Při implementaci hodnocení, 
rozvoji metod a organizaci 
následných opatření KKA 
úzce spolupracuje s dalšími 
institucemi. 

http://www.finheec.fi

Korkeakoulujen arviointineuvosto
Meritullinkatu 1
Helsinki 

Email: 
finheec@minedu.fi

Suomen 
Akatemia

(angl. Academy of 
Finland) 

Finská akademie Klíčová agentura financující 
základní výzkum ve Finsku. 
Administrativně spadá pod 
Ministerstvo vzdělávání 
a kultury.   

Zodpovídá za evaluaci 
výzkumu, pověřuje odborná 
centra výzkumu. 

http://www.aka.fi

Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6
Helsinki 

E-mail: 
kirjaamo@aka.fi

Ylioppilastutkintola
utakunta

(angl. Finnish 
Matriculation 
Examination 
Board) 

Rada pro finskou 
maturitní zkoušku 

Předseda i 40 členů Rady jsou 
jmenováni ministrem vzdělávání 
na doporučení univerzit 
a institucí vyššího vzdělávání 
a Národní rady pro vzdělávání. 
Zodpovídá za národní maturitní 
zkoušku.  

Orgán zodpovědný za 
administraci, organizaci 
i řízení národní maturitní 
zkoušky ve Finsku.

http://www.ylioppilastutkinto.fi 

Ylioppilastutkintolautakunta
Suvilahdenkatu 10 B
00580 Helsinki 

E-mail: lautakunta@ylioppilastut
kinto.fi 
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Tabulka č. 5 – Přehled institucí zabývajících se evaluací na Islandu

Název subjektu
Český pře-
klad názvu 
subjektu

Charakteristika subjektu Činnost v evaluaci Kontakt

Althing

(angl. Parliament)

Islandský 
parlament

Zákonodárné shromáždění Parlament zodpovídá za podobu, 
stav a rozvoj vzdělávacího 
systému. Určuje základní 
cíle, organizační pravidla 
a administrativní rámec 
vzdělávání.

http://www.althingi.is/vefur/
upplens.html 

E-mail: 
editor@althingi.is

Menntamalaraduneyti

(angl. Ministry 
of Education, 
Science and Culture)

Ministerstvo 
školství, vědy 
a kultury

Ministerstvo zajišťuje odborný 
dohled nad vzdělávacími 
procesy, dohlíží na sběr 
a vyhodnocování dat týkajících 
se vzdělávání.
Parlamentu podává každé 
tři roky zprávu o vzdělávání 
na školách a o činnostech 
a provozu škol.

Ministerstvo provádí kontrolu 
vzdělávacích institucí 
a vzdělávacího systému na 
Islandu. Organizuje externí 
evaluaci škol na všech stupních 
a úrovních. Podporuje aktivity 
interní evaluace ve školách 
a vzdělávacích institucích. 
Uplatňuje dva přístupy v interním 
hodnocení – hodnocení škol 
a hodnocení metod domácí 
výuky povinné docházky.

http://eng.menntamalaradune
yti.is/

E-mail: 
postur@mrn.stjr.is

Skrifstofu 
sveitarfélags

(angl. Local autority)

Místní obecní 
úřady

Zřizovatelé škol, regionální 
školské orgány (Island je 
rozdělen na 171 oblastí, 
distriktů).

Zřizovatelé mají dohlížecí 
pravomoc v rámci organizace 
a obsahu předškolní a primární 
výchovy, koordinují regionální 
školské orgány, které dohlížejí 
na nižší sekundární stupeň 
vzdělávání. Regionální orgány 
iniciují a podporují aktivity interní 
evaluace.

Website: viz web konkrétní 
vybrané oblasti (distriktu) 

E-mail: viz konkrétní vybraný 
distrikt 
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Skóli / stofnun 

(angl. school / 
institution)

Jednotlivé 
školy / vzdě-
lávací insti-
tuce

Poskytovatel vzdělávání Školy jsou povinny ze zákona 
provádět vlastní interní 
hodnocení. Zodpovědnost 
za realizaci interní evaluace 
nese ředitel školy. Evaluační 
zprávu předkládají zřizovateli ve 
dvouletých intervalech. Často 
je ustaven evaluační tým, který 
realizuje evaluaci v dané škole/
instituci.

Website: viz web konkrétní 
vybrané školy/instituce

E-mail: viz konkrétní vybraná 
škola/instituce 

Hagstofa Islands

(angl. Statistic 
Iceland)

Statistický 
úřad Islandu

Statistický úřad Islandu je 
zodpovědný za získávání 
a publikování statistických údajů 
v rámci kontroly vzdělávacího 
systému na všech úrovních 
vzdělávání.

http://www.statice.is/

E-mail:
information@statice.is

Námsmatsstofnun

(angl. The 
Educational Testing 
Institute)

Institut pro 
hodnocení 
vzdělávání

Instituce pod ochranou 
ministerstva školství, 
vědy a kultury. Institut je 
podporovaný státem.

Hlavním úkolem Institutu 
pro hodnocení je připravit, 
organizovat a vyvíjet národní 
srovnávací zkoušky. Zároveň 
se podílí na mezinárodním 
srovnávacím výzkumu v oblasti 
vzdělávání (PISA, IEA). 
Tendence k mezinárodním 
účastem ve srovnávacích 
studiích vzdělávání stoupá 
teprve v posledních letech. 
Institut hodnocení vzdělávání 
je zodpovědný za každoroční 
publikování výsledků národních 
srovnávacích zkoušek ve 
čtvrtém, sedmém a desátém 
ročníku povinné školní docházky.

http://www.namsmat.is 

E-mail:
namsmat@namsmat.is
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OECD – PISA
(Programme for 
International Student 
Assessment)

Organizace 
pro hospodář-
skou spolu-
práci a rozvoj 
- PISA (Pro-
gram mezi-
národního 
srovnávání 
výsledků 
žáků)

Mezinárodní program 
hodnocení výsledků 
žáků v oblasti čtenářské, 
přírodovědné a matematické 
gramotnosti PISA je projekt 
Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) 
v oblasti rozvoje lidských 
zdrojů, vzdělávání a školství.

Mezinárodní evaluační aktivity 
jsou realizovány prostřednictvím 
Institutu pro hodnocení 
vzdělávání (The Educational 
Testing Institute).
Islandský vzdělávací systém je 
pravidelně zkoumaný odborníky 
z OECD. Island se podílí na 
OECD PISA (2000, 2003, 2006, 
2009, 2012) a PIRLS studiích 
a studiích klíčových kompetencí 
žáků.
Například se účastní tematického 
výzkumu terciárního vzdělávání 
– viz Zpráva o Islandském 
systému terciárního vzdělávání 
za rok 2005, zveřejněna v dubnu 
2006. (OECD, 2011)

http://www.namsmat.is/vefur/
rannsoknir/pisa.html 

http://www.oecd.org/document/
0/0,3746,en_2649_35845621_
39930560_1_1_1_1,00.html

E-mail: 
namsmat@namsmat.is 

IEA
(International 
Association for 
the Evaluation 
of Educational 
Achievement)

Island se podílel na IEA studiu 
čtení v roce 1991, na IEA studiu 
matematiky a přírodních věd 
pro povinnou školní docházku 
(TIMSS).

http://www.iea.nl/iceland.html 

E-mail: 
namsmat@namsmat.is
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Stát/země Název subjektu
Český překlad 
názvu subjektu

Charakteristika
subjektu

Činnost v evaluaci Kontakt

SRN Bertelsmann Stiftung Bertelsmannova 
nadace

Organizace činná 
mezinárodně v oblasti 
soukromého práva. 
Sídlí v Severním 
Porýní-Vestfálsku.

•  nástroje pro interní 
a externí evaluaci

• Autoevaluace ve škole

http://www.bertelsmann-stift
ung.de/cps/rde/xchg/bst

SRN Bundesministerium 
für Bildung und 
Forschung

Spolkové minis-
terstvo vzdělávání 
a výzkumu

Nejvyšší instituce na 
spolkové úrovni. 

zajišťování kvality vzdě-
lávacího systému

http://www.bmbf.de/

E-mail: 
information@bmbf.bund.de

SRN Institut zur 
Qualitätsentwicklung 
im Bildungswesen 
(IQB)

Institut pro rozvoj 
kvality ve vzdělávání

Instituce s celoně-
meckou působností. 
Sídlí v Berlíně.

další rozvoj, normování 
a ověřování vzděláva-
cích standardů

http://www.iqb.hu-berlin.de/
institut

E-mail: 
IQBoffice@IQB.hu-berli
n.de

SRN Ständige Konferenz 
der Kultusminister 
der Länder in der 
Bundesrepublik 
Deutschland,
Kultusminister-
konferenz (KMK)

Stálá konference 
ministrů školství 
zemí v SRN,
Konference ministrů 
školství

Instituce sdružující 
ministry odpovědné 
za vzdělávání, vý-
chovu, vysoké školy, 
výzkum a kulturní 
záležitosti.

•  stanovování zásadních 
směrů vzdělávací 
politiky

•  zajišťování kvality 
vzdělávacího systému 
(vzdělávací standardy, 
monitorování vzdělává-
ní, srovnávací výzkumy 
a práce – TIMSS, 
PIRLS/IGLU, PISA)

http://www.kmk.org/

E-mail: 
poststelle@kmk.org

SRN/
Bádensko-
Virtembersko

Landesbildungsserver 
Baden-Württemberg

Zemský vzdělávací 
server Bádensko 
– Virtembersko

Vzdělávací server. stránky věnované rozvoji 
kvality a školy 

http://www.schule-bw.de/
aktuelles/

Tabulka č. 6 – Přehled institucí zabývajících se evaluací v Německu
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SRN/
Bádensko-
Virtembersko

Landesinstitut für 
Schulentwicklung

Zemský institut pro 
rozvoj škol

Instituce resortu mi-
nisterstva školství. 

•  podpora systematické-
ho rozvoje a zajišťování 
kvality ve školách

•  poskytování poraden-
ství ministerstvu škol-
ství a školní inspekci

http://
www.kultusportal-bw.de

E-mail: 
poststelle@ls.kv.bwl.de

SRN/
Bádensko-
Virtembersko

Ministerium für 
Kultus, Jugend 
und Sport Baden-
Württemberg

Ministerstvo škol-
ství, mládeže 
a sportu Bádenska-
-Virtemberska

Nejvyšší úřad dohle-
du nad školstvím.

rozvoj kvality vzdělávání http://
www.kultusportal-bw.de/

E-mail: 
Poststelle@km.kv.bwl.de

SRN/
Bavorsko

Bayerischer 
Schulserver

Bavorský školský 
server

Školský server. stránky věnované roz-
voji školy a poradenství; 
materiály

http://
www.schule.bayern.de/

SRN/
Bavorsko

Bayerisches 
Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus

Bavorské státní mi-
nisterstvo vyučování 
a školství

Nejvyšší úřad dohle-
du nad školstvím.

rozvoj kvality školy:
•  mezinárodní srovnává-

ní škol
•  ověřování vzdělávacích 

standardů 
•  práce srovnávající 

výkony škol

http://www.km.bayern.de/
km/index.asp

SRN/
Bavorsko

Staatsinstitut für 
Schulqualität und 
Bildungsforschung 
(SBI)

Státní institut pro 
kvalitu školy a vý-
zkum vzdělávání

Centrální instituce po-
skytující poradenství 
a podporu všem, kteří 
se podílejí na utváření 
dobré školy.

impulzy k rozvoji kvality 
bavorského školství: 
•  produkce metodických 

materiálů
•  koncepční práce pro 

vzdělávací politiku

http://www.isb.bayern.de/
isb/

E-mail: 
kontakt@isb.bayern.de

SRN/
Bavorsko

Qualitätsagentur 
im Staatsinstitut für 
Schulqualität und 
Bildungsforschung

Agentura kvality při 
Státním institutu pro 
kvalitu školy a vý-
zkum vzdělávání 

Instituce zaměřená 
na zajišťování a rozvoj 
kvality bavorského 
školství jako celku.

•  koncepce externí eva-
luace

•  koordinace dohledu 
nad školstvím

•  podpora škol při zajiš-
ťování kvality 

http://www.isb.bayern.de

E-mail: 
kontakt@isb.bayern.de
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SRN/Berlín-
Braniborsko

Bildungsserver Berlin 
-Brandenburg

Vzdělávací server 
Berlín-Braniborsko

Vzdělávací server. stránky věnované kvalitě 
školy:
• rozvoj školy
• kultura školy
• zajišťování kvality
• modelové pokusy

http://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/index.php

SRN/Berlín-
Braniborsko

Institut für 
Schulqualität der 
Länder Berlin und 
Brandenburg (ISQ)

Institut pro kvalitu 
školy zemí Berlín-
-Braniborsko

Nezávislá vědecká 
instituce při Svobodné 
univerzitě v Berlíně.

poradenství školám, 
školské správě a vzdě-
lávací politice v oblasti 
rozvoje kvality vzdělá-
vání: 
• srovnávací práce
• školní inspekce
• autoevaluace

http://www.isq-bb.de/

E-mail:
info@isq-bb.de

SRN/Berlín-
Braniborsko

Landesinstitut für 
Schule und Medien 
Berlin-Brandenburg 
(LISUM)

Zemský institut pro 
školu a média Ber-
lín-Braniborsko

Jediný pedagogický 
institut, který působí 
pro dvě spolkové 
země.

• rozvoj vyučování 
• rozvoj školy 
•  informace ke zkouš-

kám a srovnávacím 
pracím 

http://www.lisum.berlin-
brandenburg.de/sixcms/
detail.php?template=lisumb
b_start_d

SRN/Berlín Max-Planck-Institut 
für 
Bildungsforschung

Institut Maxe Planc-
ka

Interdisciplinární 
výzkumná instituce 
zaměřená na studi-
um vývoje člověka 
a vzdělávání.

realizace národních 
srovnávacích výzkumů 
doplňujících výzkumy 
TIMSS a PISA

http://
www.mpib-berlin.mpg.de/
index_js.htm

v rámci jednotlivých 
oddělení uvedeny 
e-mailové adresy na jejich 
ředitele

SRN/Berlín Senatsverwaltung für 
Bildung, Wissenschaft 
und Forschung

Senátní správa pro 
vzdělávání, vědu 
a výzkum

Nejvyšší instituce do-
hledu nad školstvím.

rozvoj kvality školy:
• interní evaluace
• školní inspekce
• školní program
• srovnávací práce

http://www.berlin.de/sen/
bwf/index.html
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SRN/
Braniborsko

Ministerium für 
Bildung, Jugend und 
Sport (MBJS)

Ministerstvo vzdě-
lávání, mládeže 
a sportu

Nejvyšší úřad dohle-
du nad školstvím.

rozvoj a zajišťování 
kvality školy – odkaz na 
LISUM

http://
www.mbjs.brandenburg.de/
sixcms/list.php/mbjs 

SRN/Dolní 
Sasko

Evaluationsportal des 
NiLS

Evaluační portál 
Dolnosaského zem-
ského úřadu pro 
vzdělávání učitelů 
a rozvoj školy

Evaluační portál. informace a materiály http://nline.nibis.de/
evaluation/menue/
nibis.phtml

E-mail: 
evaluation@nils.nibis.de

SRN/Dolní 
Sasko

Landesschulbehörde Zemský školský 
úřad

Instituce odpovídající 
za veškeré školství 
v Dolním Sasku.

•  vedení dohledu nad 
školstvím 

•  podpora samostatnosti 
škol a jejich zřizovatelů 

http://www.landesschulbeh
oerde-niedersachsen.de/

E-mail: 
postelle@lschb-lg.niedersa
chsen.de

SRN/Dolní 
Sasko

Niedersächsischer 
Bildungsserver 
(NIBIS)

Dolnosaský vzdělá-
vací server

Vzdělávací server. stránky věnované kvalitě 
školy: 
•  dokumenty, materiály
•  Orientační rámec 

Kvalita školy
•  poradenství pro rozvoj 

škol
•  odkaz na evaluační 

portál NiLS

http://www.nibis.de/

SRN/Dolní 
Sasko

Niedersächsisches 
Kultusministerium

Dolnosaské minis-
terstvo školství

Nejvyšší úřad dohle-
du nad školstvím.

rozvoj školy a kvality:
•  TIMSS, PISA, IGLU
•  rozvoj kvality a eva-

luace
•  diagnostické a srovná-

vací práce, VERA

http://
www.mk.niedersachsen.de/
live/live.php?navigation_
id=1813&_psmand=8 

E-mail: poststelle@mk.nied
ersachsen.de
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SRN/Dolní 
Sasko

Niedersächsisches 
Landesinstitut für 
Lehrerbildung und 
Schulentwicklung, 
NiLS

Dolnosaský zemský 
úřad pro vzdělávání 
učitelů a rozvoj 
školy

Instituce podporující 
zemskou vládu v roz-
voji školství a vzdělá-
vání učitelů.

•  zajišťování kvality ve 
vzdělávání učitelů

•  implementace vzdělá-
vacích standardů

•  evaluační portál
•  vzdělávání ředitelů škol 

z hlediska zodpovědné 
školy

•  vzdělávací server 
NIBIS 

http://nibis.ni.schule.de/
nibis.phtml?menid=1175

E-mail:
info@nils.nibis.de

SRN/
Hesensko

Bildungsserver 
Hessen

Vzdělávací server 
Hesensko

Vzdělávací server. projekty k zajišťování 
a rozvoji kvality školy 
a vyučování

http://netzwerk.bildung.he
ssen.de 

SRN/
Hesensko

Hessisches 
Kultusministerium

Hesenské minister-
stvo školství

Nejvyšší úřad dohle-
du nad školstvím.

zvyšování kvality škol http://www.kultusministeriu
m.hessen.de/

E-mail:
poststelle@hkm.hessen.de

SRN/
Hesensko

Institut für 
Qualitätsentwicklung

Institut pro rozvoj 
kvality

Evaluační agentura 
podporující rozvoj 
kvality vzdělávání. 

•  podpora rozvoje kvality 
vzdělávání, samostat-
nosti a odpovědnosti 
škol 

•  definování a ověřování 
kritérií kvality a cílů 
školní práce 

•  vývoj nástrojů autoeva-
luace pro školy

http://www.iq.hessen.de/

SRN/Sasko Bildung – Sachsen 
macht Schule

Vzdělávání – Sasko 
dělá školu

Vzdělávací portál 
ministerstva školství.

zajišťování kvality:
• evaluace škol
• vzdělávací standardy
•  srovnávání výkonů 

žáků
• orientační práce

http://www.sachsen-macht
-schule.de/schule/index.htm
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SRN/Sasko Landesbildungsrat 
Sachsen

Zemská vzdělávací 
rada Sasko

Nejvyšší poradenské 
grémium ministerstva 
školství.

poskytování poradenství 
ministerstvu školství mj. 
v oblastech:
•  (další) vzdělávání 

učitelů
•  kurikulární reforma
•  rozvoj a hodnocení 

kvality: portrét 
školy, orientační 
práce, zprávy 
o mezinárodních 
studiích 

http://www.imib.med.tu-
dresden.de/diabetes/lbr/
Auftrag.htm

SRN/Sasko Sächsische 
Bildungsagentur, SBA

Saská vzdělávací 
agentura

Úřad dohledu nad 
školstvím podřízený 
ministerstvu školství.

•  dohled nad 
dodržováním platných 
zákonů a předpisů 
v rámci dohledu nad 
školstvím

•  poradenství školám 
a jejich partnerům

•  záležitosti učitelů 
a organizace jejich 
dalšího vzdělávání 

http://www.sachsen-macht-
schule.de/sba/4457.htm

SRN/Sasko Sächsisches 
Bildungsinstitut, SBI

Saský vzdělávací 
institut 

Instituce saského 
ministerstva školství.

•  rozvoj kvality 
vyučování a školy

•  další vzdělávání 
učitelů

•  vývoj kurikulárních 
dokumentů

•   externí evaluace 

http://www.sachsen-macht-
schule.de/sbi/

SRN/Sasko Staatsministerium für 
Kultus und Sport 

Státní ministerstvo 
školství a sportu

Nejvyšší úřad dohle-
du nad školstvím.

zajišťování kvality: 
•  evaluace školy
•  vzdělávací standardy 

aj.

http://www.sachsen-macht-
schule.de/smk/
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SRN/Severní 
Porýní-
Vestfálsko

Ministerium 
für Schule und 
Weiterbildung 
des Landes 
Nordrhein-Westfalen

Ministerstvo školství 
a dalšího vzdělávání 
země Severní Porý-
ní-Vestfálsko

Nejvyšší úřad dohle-
du nad školstvím.

•  rozvoj školy a vyučová-
ní (zajišťování kvality)

• vzdělávání učitelů

http://
www.learn-line.nrw.de/
start.html

E-mail:
poststelle@msv.nrw.de

SRN/Severní 
Porýní-
Vestfálsko

Schulministerium 
für Schule und 
Weiterbildung 
des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 
Das Bildungsportal

Ministerstvo školství 
a dalšího vzdělá-
vání země Severní 
Porýní-Vestfálsko. 
Vzdělávací portál

Vzdělávací portál. stránky:
• ke vzdělávací politice
•  pro učitele: příklady 

dobré praxe
• k zajišťování standardů 

http://www.schulministerium
.nrw.de/BP/index.html 

E-mail:
poststelle@msv.nrw.de 

SRN/Severní 
Porýní-
Vestfálsko

Stiftung Partner für 
Schule NRW

Nadace Partner pro 
školu SPV

Platforma pro školy 
v oblasti monitorování 
vzdělávání.

•  podpora výchovy 
a vzdělávání, mj. v ob-
lastech:

•  klíčové kompetence 
žáků

• portréty školy
•  časopis pro ředitele 

a učitele Forum Schule

http://www.partner-fuer-sch
ule.nrw.de/

E-mail:
post@partner-fuer-schule
.nrw.de
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Tabulka č. 7 – Přehled institucí zabývajících se evaluací v Norsku

V Norsku není ustanovena žádná národní instituce, která by se zabývala na centrální úrovni evaluací škol. Jistou 
výjimku tvoří agentura NOKUT (viz níže), která se zaměřuje na terciární vzdělávání. Evaluace škol je individuálně 
ponechána na místních samosprávách, které jsou zřizovateli škol. Výše uvedené informace však neznamenají, že by 
centrální vláda nejevila zájem o kvalitu škol. Zájem se projevuje zaváděním různých projektů, které mají za úkol zvýšit 
gramotnost v daných oblastech, na které se projekty zaměřují. Rovněž se jedná i o podporu „elektronickou“. Nedílnou 
součástí zkvalitňování samotného hodnocení kvality je poskytování nástrojů k jejímu hodnocení a zvyšování kompe-
tencí v oblasti evaluace škol.

Zastřešující organizace Název subjektu
Charakteristika subjektu a pod-

řízené instituce
Činnost v evaluaci Kontakt

Regjeringen 
(angl. Government)
Vláda

Kunnskapsdeprartmentet
(angl. The Ministry of 
Education and Research)
Ministerstvo školství 
a výzkumu

Nejedná se o organizace, 
které by přímo 
zastřešovaly dále uvedený 
subjekt. Jedná se o vztah 
na legislativní úrovni.

Nasjonalt organ 
for kvalitet 
i utdanningen 
(NOKUT) 

(angl. The 
National Agency 
for Quality 
Assurance in 
Education)
Národní 
agentura pro 
zajišťování 
kvality ve 
vzdělávání

Nezávislá vládní agentura, 
jejímž úkolem je kontrolovat, 
hodnotit a především zajišťovat 
kvalitu vysokého a vyššího 
odborného školství v Norsku. 
Nedílnou součástí je také podpora 
jednotlivých institucí v zajišťování 
kvality. Nezávislost NOKUTu 
spočívá především v tom, že jeho 
rozhodnutí nemohou být zrušena 
či upravena Ministerstvem školství 
a výzkumu. Pro lepší pochopení 
lze NOKUT částečně přirovnat 
k akreditační komisi, kterou známe 
v ČR. Má však odlišnou organizaci 
při provádění dále uvedených 
činností.

NOKUT provádí:

1. Institucionální akreditace.
2.  Hodnotí institucionální 

systémy zajišťování kvality.
3. Akredituje studijní programy.
4.  Dohlíží na aktuální 

vzdělávací činnost 
jednotlivých institucí. 

NOKUT se při všech 
činnostech snaží postupovat 
maximálně transparentně 
a s nejvyšší mírou nezávislosti 
ve všech svých činnostech.

http://www.nokut.no
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Utdanningsdirektoratet. 
(Directorate for Education 
and Training)

Ředitelství pro vzdělávání 
a odbornou přípravu

Nasjonalt kvalit
etsvurderingss
ystem (NKVS)

(angl. National 
system 
for Quality 
Assessment) 
Národní systém 
hodnocení 
kvality

NKVS má podporovat rozvoj kva-
lity na všech úrovních primárního, 
nižšího a vyššího sekundárního 
vzdělávání.

Úkolem a cílem NKVS je 
především zpřístupnit data 
všem zúčastněným osobám 
a subjektům zapojeným do 
(auto)evaluace škol. Jsou data 
z národních testů, mezinárod-
ních zkoušek, uživatelských 
průzkumů, školního portálu (viz 
níže) apod. Smyslem jeho za-
vedení bylo, že by měl posky-
tovat vyšší kvalitu dat, než by 
poskytovalo několik rozdílných 
místních systémů.  

E-mail:
post@utdanningsdirek
toratet.no

Skoleporten 

(angl. The 
School Portal)
Školní portál

Jedná se o prvek ve výše uvede-
ném NKVS. Umožňuje i částečné 
porovnávání údajů mezi jednot-
livými školami. Což z hlediska 
specifičnosti Norska a jednotlivých 
lokalit však není úplně relevantní.

Cílem je podpora vyšší kvality 
samotného hodnocení, vyšší 
validita dat, která by měla 
přinášet i následně vyšší kvali-
tu vzdělávání. Poskytuje infor-
mace pro všechny zúčastněné 
osoby (učitele, zřizovatele, 
rodiče a žáky) s omezeními, 
které vyplývají z citlivosti osob-
ních údajů. 

E-mail:
post@utdanningsdirek
toratet.no

Skoleeier 

(school owner, 
zřizovatel školy 
- v doslovném 
překladu vlastník 
školy, kdy se 
odlišují angl. 
slova owner  
a founder pozn. 
aut.)

Za kvalitu výchovně vzdělávací 
činnosti ve školách jsou v Norsku 
zodpovědní zřizovatelé škol (viz 
školský zákon). Nejsou stanoveny 
bližší podrobnosti, především jak 
má být evaluace škol zajištěna, 
provedena apod. Vše je ponechá-
no na individuálním rozhodnutí 
daného zřizovatele. 

Zřizovatelé škol jsou odpo-
vědni za pravidelné provádění 
hodnocení školy a tím i za 
kvalitu vzdělávání. Odpovídají 
za plnění místně stanovených 
cílů. Dále odpovídají i za na-
plňování školského zákona, 
v rámci něhož jsou zdůrazněny 
zejm. oblasti rovného přístupu 
ke vzdělání a všeobecně ne-
diskriminačních principů. 

Kontakty odpovídají 
kontaktům na 
jednotlivé starosty, 
představitele kraje či 
zástupce soukromých 
škol. 
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Tabulka č. 8 – Přehled institucí zabývajících se evaluací v Rakousku

Stát/ země Název subjektu
Český překlad 
názvu subjektu

Charakteristika 
subjektu

Činnost v evaluaci Kontakt

Rakousko Bundesministerium 
für Unterricht, 
Kunst und Kultur 
(BMUKK)

Spolkové 
ministerstvo 
školství, umění 
a kultury

Nejvyšší instituce na 
spolkové úrovni

Zajišťování kvality 
vzdělávacího systému

http://www.bmukk.gv.at/

Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur
Minoritenplatz 
1014 Wien

E-mail:
ministerium@bmukk.gv.at

Rakousko Bundesinstitut 
BIFIE (Bildungs-
forschung, 
Innovation & 
Entwicklung des 
österreichischen 
Schulwesens)

Spolkový institut 
BIFIE (Výzkum 
ve vzdělávání, 
inovace a rozvoj 
rakouského 
školství)

Institut Spolkového 
ministerstva školství, 
umění a kultury 
– prostředník mezi 
školskou správou, 
výzkumem a školní 
praxí. Sídlí ve třech 
centrech: Štýrský 
Hradec, Salcburk, 
Vídeň.

Ve Štýrském Hradci:
•  výzkum vzdělávání 

a evaluace
•  Národní zpráva 

o vzdělávání
V Salcburku:
•  monitoring vzdělávání 

a vzdělávací standardy
•  PISA, PIRLS, TIMMS
Ve Vídni:
•  inovace a rozvoj kvality
•  Nová maturitní 

a diplomová zkouška

http://www.bifie.at

Rakousko QIBB
Qualitätsinitiative 
Berufsbildung

QIBB Iniciativa 
kvality v odborném 
vzdělávání

Evaluační portál informace a materiály 
k podpoře interní 
evaluace v odborném 
školství

http://www.qibb.at
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Rakousko/
Burgeland

Landesschulrat 
Burgenland

Zemská školská 
rada Burgenland

Správní instituce 
pro oblast školství 
ve spolkové zemi 
Burgenland

•  školní inspekce
•  regionální vzdělávací 

politika
•  poradenství v rozvoji 

škol
•   další vzdělávání učitelů

www.lsr-bgld.gv.at 

Landesschulrat für Burgenland
Kernausteig 3 
A-7001 Eisenstadt 

E-mail:
office@lsr-bgld.gv.at

Rakousko/
Vídeň

Stadtschulrat Wien Městská školská 
rada Vídeň

Správní instituce 
pro oblast školství 
v hlavním městě 
Rakouska - ve Vídni

•  školní inspekce
•  regionální vzdělávací 

politika
•  poradenství v rozvoji 

škol
•  další vzdělávání učitelů

www.ssr-wien.gv.at 

Stadtschulrat für Wien
Wipplingerstraße 28 
A-1010 Wien 

E-mail:
office@ssr-wien.gv.at

Rakousko/
Dolní 
Rakousy

Landesschulrat 
Niederösterreich

Zemská školská 
rada Dolní 
Rakousy

Správní instituce pro 
oblast školství ve 
spolkové zemi Dolní 
Rakousy

• školní inspekce
•  regionální vzdělávací 

politika
•  poradenství v rozvoji 

škol
•  další vzdělávání učitelů

www.lsr-noe.gv.at 

Landesschulrat für 
Niederösterreich
Rennbahnstraße 29 
A-3109 St. Pölten 

E-mail:
office@lsr-noe.gv.at

Rakousko/
Štýrsko

Landesschulrat 
Steiermark

Zemská školská 
rada Štýrsko

Správní instituce pro 
oblast školství ve 
spolkové zemi Štýrsko

•  školní inspekce
•  regionální vzdělávací 

politika
•  poradenství v rozvoji 

škol
•  další vzdělávání učitelů

www.lsr-stmk.gv.at 

Landesschulrat für Steiermark
Körblergasse 23 
A-8011 Graz 

E-mail: 
lsr@lsr-stmk.gv.at
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Rakousko/
Horní 
Rakousy

Landesschulrat 
Oberösterreich

Zemská školská 
rada Horní 
Rakousy

Správní instituce pro 
oblast školství ve 
spolkové zemi Horní 
Rakousy

• školní inspekce
•  regionální vzdělávací 

politika
•  poradenství v rozvoji 

škol
• další vzdělávání učitelů

www.lsr-ooe.gv.at 

Landesschulrat für 
Oberösterreich
Sonnensteinstraße 20 
A-4040 Linz 

E-mail:
lsr@lsr-ooe.gv.at

Rakousko/
Korutany

Landesschulrat 
Kärnten

Zemská školská 
rada Korutany

Správní instituce 
pro oblast školství 
ve spolkové zemi 
Korutany

• školní inspekce
•  regionální vzdělávací 

politika
•  poradenství v rozvoji 

škol
• další vzdělávání učitelů

www.lsr-ktn.gv.at 

Landesschulrat für Kärnten
10. Oktober-Straße 24 
A-9010 Klagenfurt 

E-mail:
office@lsr-ktn.gv.at

Rakousko/
Tyrolsko

Landesschulrat 
Tirol

Zemská školská 
rada Tyrolsko

Správní instituce 
pro oblast školství 
ve spolkové zemi 
Tyrolsko

• školní inspekce
•  regionální vzdělávací 

politika
•  poradenství v rozvoji 

škol
• další vzdělávání učitelů

www.lsr-t.gv.at 

Landesschulrat für Tirol
Innrain 1 
A-6020 Innsbruck 

E-mail:
office@lsr-t.gv.at

Rakousko/
Salcbursko

Landesschulrat 
Salzburg

Zemská školská 
rada Salcbursko

Správní instituce 
pro oblast školství 
ve spolkové zemi 
Salcbursko

• školní inspekce
•  regionální vzdělávací 

politika
•  poradenství v rozvoji 

škol
• další vzdělávání učitelů

www.lsr-sbg.gv.at 

Landesschulrat für Salzburg
Mozartplatz 10 
A-5010 Salzburg 

E-mail:
lsr-sbg@lsr.salzburg.at



248

Rakousko/
Vorarlbersko

Landesschulrat 
Vorarlberg

Zemská školská 
rada Vorarlbersko

Správní instituce 
pro oblast školství 
ve spolkové zemi 
Vorarlbersko

• školní inspekce
•  regionální vzdělávací 

politika
•  poradenství v rozvoji 

škol
• další vzdělávání učitelů

www.lsr-vbg.gv.at 

Landesschulrat für Vorarlberg
Bahnhofstraße 12 
A-6901 Bregenz 

E-mail:
office.lsr@lsr-vbg.gv.at
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Název subjektu
Český překlad 
názvu subjektu

Charakteristika
subjektu

Činnost v evaluaci Kontakt

Ministrstvo za 
šolstvo in šport

Ministerstvo školství 
a tělovýchovy

Nejvyšší úřad 
dohledu nad 
školstvím.

Úřad nesoucí odpovědnost 
za rozvoj kvality vzdělávacího 
systému.

http://www.mss.gov.si/

Ministrstvo za šolstvo in šport
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

E-mail:
gp.mss@gov.si

Ministrstvo za 
visoko šolstvo, 
znanost in 
tehnologijo

Ministerstvo 
vysokého školství, 
vědy a techniky

Nejvyšší úřad 
dohledu nad 
školstvím.

Úřad plní úkoly v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání 
a výzkumu.

http://www.mvzt.gov.si/

Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo 
Kotnikova 38 
1000 Ljubljana

E-mail:
gp.mvzt@gov.si

Urad za razvoj 
šolstva

Úřad pro rozvoj 
vzdělávání

Součást Ministerstva 
školství plánující 
rozvoj vzdělávacích 
strategií 
a koordinující práci 
v této oblasti.

Základním cílem je zvýšit kvalitu 
výchovné práce. K tomuto účelu 
byly vytvořeny hodnotící postupy 
(interní, externí). Provádí jak 
hodnocení vzdělávacích institucí, 
tak hodnocení vzdělávacího 
systému.

http://www.mss.gov.si/si/solstvo/
razvoj_solstva/

Urad za razvoj šolstva
Masarykova 16 
1000 Ljubljana

E-mail:
andreja.barle@gov.si

Tabulka č. 9 – Přehled institucí zabývajících se evaluací ve Slovinsku
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Urad za mladino Úřad pro mládež Úřad pro mládež je 
součástí ministerstva 
školství.

Úřad sleduje činnost mládeže 
a dalších organizací s cílem 
zhodnotit jejich práci, vzdělávání 
a odbornou přípravu pro práci 
s mládeží na národní i místní 
úrovni.

http://www.ursm.gov.si/

Urad RS za mladino
Masarykova 16
1000 Ljubljana

E-mail:
gp-ursm.mss@gov.si

Inšpektorat za 
šolstvo in šport

Inspektorát 
pro školství 
a tělovýchovu

Inspektorát Slovinské 
republiky pro školství 
a tělovýchovu je 
součástí ministerstva 
školství.

V rámci ministerstva nese 
odpovědnost za provádění zákonů 
a předpisů upravujících organizaci 
a činnost vzdělávání v mateřských 
školách, základních školách, 
středních odborných školách 
a dalších školách v tomto resortu. 

http://www.iss.gov.si/

Inšpektorat Republike 
Slovenije za šolstvo in šport
Linhartova 7a
1000 Ljubljana

E-mail:
inspektorat-solstvo.mss@gov.si

Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo

Národní institut 
vzdělávání

Národní institut 
vzdělávání podporuje 
rozvoj vzdělání.

Institut pracuje na aktualizaci 
učebních osnov, podporuje rozvoj 
a inovaci. Podporuje změny 
ve vzdělávacím procesu, a to 
s ohledem na neustálé zlepšování 
kvality a efektivity vzdělávání. 

http://www.zrss.si/

Zavod RS za školstvo
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

E-mail:
info.zrss@zrss.si

Pedagoški institut Výzkumný vzdělávací 
institut

Veřejná výzkumná 
pedagogická 
instituce.

Veřejná výzkumná organizace 
a ústřední instituce pro základní, 
vývojový a aplikovaný výzkum ve 
všech oblastech vzdělávání.

http://www.pei.si/

Pedagoški institut
Gerbičeva 62
1000 Ljubljana

E-mail:
tajnistvo@pei.si
pedagoski.institut@pei.si
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Andragoški center 
Republike Slovenije

Slovinský institut pro 
vzdělávání dospělých

Ústřední veřejná 
instituce pro 
výzkum a vývoj, 
kvalitu vzdělávání, 
poradenství 
a hodnocení 
v oblasti vzdělávání 
dospělých.

Připravuje podklady a hodnocení. 
Sleduje vývoj vzdělávání 
dospělých. Jejím hlavním 
posláním je zajištění dostupnosti 
a kvality vzdělávání a učení pro 
všechny obyvatele, a proto rozvíjí 
programy na zvýšení gramotnosti 
dospělých a zejména dbá na 
zlepšení přístupu ke vzdělávání 
a učení. Přitom vytváří potřebnou 
infrastrukturu pro podporu 
učení, modely sebehodnocení 
a hodnocení kvality již dříve 
získaných znalostí.

http://www.acs.si/

Andragoški center Republike 
Slovenije
Šmartinska 134a 
Ljubljana 

E-mail:
info@acs.si

Državni izpitni 
center

Národní zkušební 
centrum

Přední instituce pro 
externí hodnocení.

Národní zkušební centrum je 
zodpovědné za přípravu a realizaci 
maturit, dále za provádění 
národních zkoušek na základních 
školách. Rozvíjí a ověřuje 
metodiky a postupy pro ověřování 
a uznávání znalostí a vzdělání.

http://www.ric.si/

Državni izpitni center
Ob železnici 16
1000 Ljubljana

E-mail:
info@ric.si

Center Republike 
Slovenije 
za poklicno 
izobraževanje

Institut Slovinské 
republiky pro 
odborné vzdělávání 
a školení

Hlavní slovinská 
instituce pro 
vývoj, výzkum 
a poradenství 
v oblasti odborného 
vzdělávání 
a přípravy.

Centrum provádí výzkum, vývoj 
a poradenské služby v oblasti pro 
rozvoj odborného a technického 
vzdělávání.
Dále má na starosti hodnocení 
závěrečných zkoušek a vývoj 
nových metodických a didaktických 
koncepcí vyučování. Zajišťuje 
hodnocení a systém zajištění 
kvality v oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy.

http://www.cpi.si/

Center RS za poklicno 
izobraževanje 
Ob železnici 16 
Ljubljana

E-mail:
info@cpi.si
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Nacionalna agencija 
Republike Slovenije 
za kakovost 
v visokem šolstvu

Národní agentura 
pro kvalitu 
vysokoškolského 
vzdělávání

Organizace mající 
na starosti podporu 
sebehodnocení 
institucí vyššího 
vzdělávání 
ve spolupráci 
s univerzitami.

Organizace realizuje úkoly 
v oblasti vysokoškolského 
a odborného vzdělávání. Zajištění 
kvality zahrnuje akreditace 
vysokých škol a studijních 
programů, včetně externího 
hodnocení. Dále plní zákonné 
povinnosti a zajišťuje nezávislou 
pomoc při zajišťování a rozvoje 
kvality v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání. 

www.nakvis.si

Nacionalna agencija Republike 
Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu
Slovenska cesta 9
1000 Ljubljana

E-mail:
info@nakvis.si
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Tabulka č. 10 – Přehled institucí zabývajících se evaluací ve Švédsku

Název subjektu
Český 

překlad názvu 
subjektu

Charakteristika subjektu Činnost v evaluaci Kontakt

Utbildningsdeparte-
mentet

(angl. Ministry od 
Education and 
Research) 

Ministerstvo 
vzdělávání 
a výzkumu 

Nejvyšší úřad zodpovědný 
za vzdělávání, vědu, 
genderovou rovnost, 
politiku orientovanou na 
občanskou společnost 
a politiku mládeže. Na 
ministerstvu fungují dva 
ministři: ministr vzdělávání 
(místopředseda vlády) 
a ministr pro genderovou 
rovnost (zástupce ministra 
vzdělávání). 

Hlavní zodpovědnost za vytváření 
rámce pro evaluaci kvality 
vzdělávacího systému. 

http://www.sweden.gov.se

Utbildningsdeparte-mentet
Drottninggatan 16
SE-103 33 Stockholm

Skolverket 

(angl. Swedish 
National Agency for 
Education, NAE) 

Švédská 
Národní 
agentura pro 
vzdělávání 

Hlavní administrativní 
orgán pro veřejné 
vzdělávání; poskytuje 
supervizi, podporu 
a evaluaci škol za účelem 
rozvoje kvality a výsledků 
vzdělávání. 

Hlavní oblasti, činnosti: 
koncipování národních cílů a klíčových 
dokumentů, 
zodpovědnost za národní systém 
hodnocení vědomostí,
práce na konstrukci národních 
testů a pokynů pro hodnotitele 
evaluace škol hloubkovými studiemi 
a analýzami za účelem identifikace 
oblastí vyžadujících další rozvoj,
participace na mezinárodních studiích, 
diseminace výsledků a výstupů,
 kontrola obcí a nezávislých škol 
z hlediska dodržování legislativy, 
zodpovědnost za distribuci a evaluaci 
vládních grantů s cílem stimulace 
dosažení cílů a zajištění kvality škol. 

http://www.skolverket.se/

Skolverket
Fleminggatan 14
Stockholm

E-mail:  ornamn.efternamn
@skolverket.se
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Skolinspektionen

(angl. Swedish Schools 
Inspectorate) 

Švédský školní 
inspekční úřad

Úřad zodpovědný za 
kontrolu škol, posuzování 
žádostí o založení 
nezávislých škol, 
vyřizování stížností 
týkajících se škol. 
V případě nezávislých 
škol na úrovni primárního 
a sekundárního 
vzdělávání zodpovídá 
Inspekční úřad za 
udělování oprávnění 
k provozu. Součástí 
Inspekčního úřadu je 
i Ombudsman dítěte 
a studenta (Barn- och 
elevombudsmannen 
– BEO), který funguje 
i nezávisle. Hlavním 
posláním Ombudsmana 
dítěte a studenta (BEO) 
je minimalizace násilí 
a jiných útoků na děti 
či studenty, a to tím, že 
prozkoumává stížnosti. 

Hlavní činnosti, oblasti: 
provádí pravidelné inspekce škol,
 řídí a realizuje i tematické kvalitativní 
evaluace vybraných aspektů školství 
jako doplněk k pravidelné evaluaci 
jednotlivých škol,
může udělovat pokuty i navrhovat 
další opatření v případě zjištěných 
nedostatků.
Vedle kontrolní funkce plní i funkci 
příznačnou pro interní evaluaci, totiž 
zpětnou vazbu pro školy a místní 
správy; inspekce se zaměřuje na 
interní kvalitu práce škol. 

http://
www.skolinspektionen.se 

Skolinspektionen
Sveavägen 159
Stockholm

E-mail: skolinspektionen
@skolinspektionen.se

Överklagandenämnden

(angl. Higher Education 
Appeals Board)

Výbor pro 
žádosti 
ve vyšším 
vzdělávání

Nezávislý národní úřad 
spojený s inspekčním 
úřadem.

Hlavní funkcí je re-evaluace 
rozhodnutí učiněných školami na 
úrovni post-sekundární a terciární 
(může se týkat odebrání například 
doktorských stipendií, přijímání 
studentů, zaměstnávání profesorů 
atd.). 

http://www.onh.se 

E-mail: 
onh@onh.se



308

Högskoleverket 

(angl. Swedish 
National Agency for 
Higher Education)

Národní 
agentura pro 
vyšší školství

Veřejný úřad dohlížející 
na instituce vyššího 
školství; činnosti podléhají 
instrukcím švédské vlády. 

Hlavní činnosti: 
audity kvality vyššího vzdělávání, 
zajišťování dodržování relevantní 
legislativy,
monitoring trendů a vývoje v dané 
oblasti vzdělávání a jejich naplňování,
poskytování informací o daném typu 
vzdělávání, 
uznávání kvalifikací ze zahraničí. 

http://www.hsv.se 

Högskoleverket
Luntmarkargatan 13
111 37 Stockholm

E-mail: 
hsv@hsv.se

Myndigheten för 
yrkeshögskolan, 
YH – myndigheten

(angl. Swedish 
National Agency for 
Higher Vocational 
Education)

Národní 
agentura pro 
vyšší odborné 
vzdělávání 

Národní orgán 
zodpovědný za záležitosti 
týkající se vyššího 
odborného vzdělávání. 
Agentura analyzující 
požadavky trhu práce na 
kvalifikovanou pracovní 
sílu a rozhodující 
o programech, které mají 
být poskytovány jako 
vyšší odborné vzdělání. 
Jejich činnost zahrnuje 
i přidělování veřejných 
finančních prostředků 
poskytovatelům 
vzdělávání.

Hlavní činnosti, oblasti: 
externí evaluace všech programů 
a předmětů v pregraduálním 
a postgraduálním stupni terciárního 
vzdělávání,
administrace kurzů dalšího vzdělávání 
dospělých
 zodpovědnost za posuzování 
zahraničního vysokoškolského 
odborného vzdělávání.
koordinace národního rámce učení 
e) národní koordinátor pro Evropský 
rámec kvalifikací.

http://www.yhmyndigheten.se 

Myndigheten för 
yrkeshögskolan
Ingenjör Bååths gata 19
722 12 Västerås

E-mail:
 info@yhmyndigheten.se

Statistiska 
centralbyrån

(angl. Statistics 
Sweden) 

Švédský 
statistický úřad

Administrativní agentura, 
jejíž hlavní cíl je vytvářet 
statistiky a přehledy jako 
základ rozhodovacích 
procesů, debat 
a výzkumu. 

Úřad je v oblasti školství pověřen 
sběrem dat, která jsou poté 
zpracovávána Národní agenturou pro 
vzdělávání (Skolverket) a publikována 
v ročních výkazech. 

http://www.scb.se/

E-mail:
 information@scb.se
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Tabulka č. 11 – Přehled institucí zabývajících se evaluací v USA

Spojené státy americké nemají žádný centrální systém pro evaluaci škol, takže kromě institucí spadajících pod fede-
rální Ministerstvo školství na národní úrovni neexistují žádné inspektoráty nebo podobné instituce, které by se syste-
maticky zabývaly evaluací škol. V rámci legislativy No Child Left Behind si každý stát, příp. jednotlivé školské okrsky, 
vytvářejí svoje vlastní požadavky a mají své vlastní divize a instituce zabývající se evaluací. 

Na federální úrovni je Ministerstvo školství (Department of Education) a pod něj spadá Institut pedagogických věd 
„The Institue of Education Sciences“. Tento institut funguje jako zastřešující organizace pro další čtyři centra: 
1. Národní centrum pro vzdělávací výzkum (National Center for Education Research - NCER)
2. Národní centrum pro statistické informace ve vzdělávání (National Center For Statistics in Education - NCSE)
3. Národní centrum pro evaluaci a regionální pomoc (National Center for Education Evaluation and Regional Assistan-

ce - NCEE)
4. Národní centrum pro výzkum ve speciální pedagogice (National Center for Special Education Research - NCSER).

Vedle Institutu pro pedagogické vědy pak pod federální Ministerstvo školství spadají různé další iniciativy a programy, 
např. Referenční středisko příkladů dobré praxe nebo Program škol s modrou stuhou, jehož prostřednictvím USA 
identifikují exemplární školy. 

Zastřešující 
organizace

Název subjektu
Český překlad 
názvu subjektu

Charakteristika subjektu 
a podřízené instituce

Činnost v evaluaci Kontakt

U.S. 
Department of 
Education

Institute of 
Education 
Sciences

Institut 
pedagogických 
věd

Spadá pod federální 
Ministerstvo školství 
a má za úkol poskytovat 
data pro praxi a tvorbu 
vzdělávací politiky. Dělá to 
prostřednictvím čtyř center: 

•  Národní centrum pro 
vzdělávací výzkum 
(National Center for 
Education Research - 
NCER)

NCER řídí různé pedagogické 
výzkumy týkající se praxe, 
vzdělávacích programů 
a vzdělávací politiky. 

http://ies.ed.gov/
ncer/
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•  Národní centrum pro 

statistické údaje ve 
vzdělávání (National Center 
for Education Statistics 
– NCES)

Má na starosti národní 
hodnotící systém NAEP 
(Národní hodnocení výsledků 
ve vzdělávání). Kromě toho 
sbírá data, provádí analýzy 
a vydává podrobné zprávy 
o různých aspektech školství 
v USA, příp. i v zahraničí. Např. 
jednou za rok vydává zprávu 
o školství v USA (America‘s 
report card).

http://nces.ed.gov/

•  Národní centrum pro 
evaluaci a regionální 
pomoc (National Center 
for Education Evaluation 
and Regional Assistance 
– NCEE)

Provádí evaluaci federálních 
programů ve vzdělávání, 
publikuje zprávy a rozšiřuje 
informace z výzkumů 
a příklady dobré praxe 
prostřednictvím divizí 
Education Resource 
Information Center (ERIC), 
What Works Clearing House, 
National education library etc.

http://ies.ed.gov/
ncee/

•  Národní centrum pro 
výzkum ve speciální 
pedagogice (National 
Center for Special 
Education Research 
– NCSER)

Zabývá se výzkumem praxe ve 
speciální pedagogice.

http://ies.ed.gov/
ncser/

What Works 
Clearinghouse

Referenční 
středisko 
příkladů dobré 
praxe

Soustřeďuje informace 
z příkladů dobré praxe a nabízí 
různé metodické příručky pro 
učitele.

http://ies.ed.gov/
ncee/wwc
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Blue Ribbon 
School Program

Program škol 
s modrou stuhou

Iniciativa federálního 
Ministerstva školství, 
jejímž prostřednictvím se 
identifikují exemplární školy 
v USA instituce, které do 
tohoto federálního programu 
nominují jednotlivé školy:
•  Chief State School Officers 

(CSSOs) 
•  Officials at the Department 

of Defense Education 
Activity (DoDEA)

•  The Bureau of Indian 
Education (BIE)

•  Council for American 
Private Education (CAPE)

http://www2.ed.gov/
programs/nclbbrs/
index.html

Příklad institucí ve státě Massachusetts

Zastřešující 
organizace

Název programu/nástroje

Charakteristika
subjektu 

a podřízené 
instituce

Činnost v evaluaci Kontakt

Massachusetts 
Department of 
Elementary and 
Secondary Education
(Ministerstvo pro 
základní a střední 
školství státu 
Massachusetts)

DART (District Analysis, 
Review & Assistance 
Tools)
(Nástroje pro analýzu 
a vyhodnocování potřeb 
škol na úrovni školských 
okrsků)

Soubor nástrojů 
online, které 
soustřeďují informace 
o jednotlivých 
školských distriktech

Školské okrsky si mohou díky 
tabulkám zveřejňovaným v rámci 
systému DART zkontrolovat, jak si stojí 
ve srovnání s jinými okrsky a jejich 
školami.

http://
www.doe.mass.edu/
apa/dart/
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PQA (Program Quality 
Assurance Services)
(Inspekce)

Stát Massachusetts 
má na rozdíl od 
mnoha jiných států 
v USA inspekční 
oddělení, které:

• vyřizuje a posuzuje stížnosti
•  monitoruje, zdali školské okrsky 

a vzdělávací organizace jednají 
v souladu se zákony a zdali plní 
stanovené požadavky v regulovaných 
oblastech jako např. speciální 
pedagogika, vzdělávání dětí, které 
se teprve učí angličtinu, odborné 
vzdělávání atp.

•  poskytuje technickou pomoc v rámci 
regulovaných oblastí atp.

http://
www.doe.mass.edu/
pqa/




