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EUFRAT Group: Od nenápadné učebny po skupinu divizí 
 
Plzeň, 16. 2. 2012  

 
Dne 13. února 2012 byla zapsána do Obchodního rejstříku společnost EUFRAT 
Group, s. r. o., jako nástupnická firma Jazykové školy EUFRAT s. r. o. EUFRAT 
Group, s. r. o., patří v roce 10. výročí vzniku značky EUFRAT mezi největší jazykové 

školy v plzeňském regionu a zastřešuje čtyři divize: Jazykovou školu EUFRAT, 
Překladatelské a tlumočnické centrum EUFRAT, Kurzy v zahraničí EUFRAT a 
Anglickou školku EUFRAT. 
 
„Vznik EUFRAT Group, s. r. o., byl přirozeným krokem ve vývoji firmy. Před deseti lety 
jsme začínali s malou učebnou a několika lektory, dnes se můžeme pochlubit čtyřmi 
divizemi, širokým spektrem služeb a bezkonkurenčním zázemím,“ říká zakladatelka a 
ředitelka jazykové školy Dana Burešová. „V silně konkurenčním prostředí, jakým trh 
s jazykovým vzděláváním je, není ovšem možné polevit. Proto se stále snažíme zlepšovat 
naše služby a nabízet nové produkty. Naši zákazníci z řad veřejnosti i firemní klienti 
všeobecně oceňují především kvalitu lektorského kolektivu, v němž jako jedna z mála 
jazykových škol v republice EUFRAT nabízí skutečné profesionály (např. u našich 
rodilých mluvčích – lektorů angličtiny vyžadujeme kvalifikaci CELTA/DELTA), 
propracovanou metodiku výuky a klientskou péči. Kromě toho se EUFRAT zapsal do 
povědomí plzeňské veřejnosti také díky nadstandardnímu zázemí pro studenty – 
v současnosti otevíráme další učebny, navržené významnými interiérovými designéry. 
Zároveň rozšiřujeme nabídku našich jazykových kurzů o ‚netradiční‘ jazyky, po kterých 
stoupá poptávka – např. korejštinu, čínštinu a japonštinu.“ 
… 
 
„Dobrou zprávou pro všechny jazykové školy je, že zájem o výuku jazyků přes výkyvy 
posledních let opět stoupá. Nutnost znalosti cizích jazyků, která zvyšuje jejich 
konkurenceschopnost na trhu práce, si uvědomují jak studenti, kteří navštěvují kurzy 
pro veřejnost, tak zaměstnavatelé, kteří svým zaměstnancům firemní výuku umožňují. 
Také oni chápou, že konkurenceschopnost celé firmy závisí do značné míry na tom, jak 
kvalifikovaný personál zaměstnávají,“ dodává Dana Burešová. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Značka EUFRAT operuje na trhu s jazykovým vzděláváním od roku 2002. V roce 2006 je do OR zapsána 
Jazyková škola EUFRAT s. r. o. (nyní EUFRAT Group, s. r. o.). V roce 2007 vzniká Anglická školka EUFRAT. 
V r. 2008 získala jazyková škola akreditaci k provádění zkoušek Rakouského jazykového diplomu ÖSD 
(Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), o dva roky později vzniklo Autorizované centrum zkoušek 
Cambridge ESOL. EUFRAT se tak stal jedinou jazykovou školou v plzeňském regionu, která poskytuje 
možnost složení mezinárodních zkoušek z angličtiny i němčiny pod jednou střechou. V únoru 2012 vzniká 
EUFRAT Group, s. r. o., která zastřešuje všechny aktivity značky EUFRAT. 
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