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TCP prezentuje vzdělávací koncepci propojující nový konzervatorní a gymnaziální model studia. 

TCP vyučuje klasický, současný a jazzový tanec, taneční sporty a doplňkové scénické obory. 

TCP vyučuje gymnaziální všeobecné předměty, preferuje jazyky, humanitní a společenské vědy.  

TCP důsledně propojuje tréninkové plány s uměleckou a  scénickou praxí a tvorbou. 

TCP nenabízí rodinné prostředí, ale přísný a korektní školní režim s individuálním přístupem.  

TCP prostřednictvím výchovně diferencovaného přístupu preferuje rozvoj osobnosti a talentu. 

TCP prosazuje zvídavost, zodpovědnost, pracovní morálku, sociální vztahy a „dobré vychování“.  

TCP pořádá třikrát ročně týdenní tréninkové a vzdělávací campy v regionech ČR a v zahraničí. 

TCP zajišťuje rehabilitační péči jako součást studia (fyzioterapie, masáže, bazén, posilovna atd.). 

TCP podporuje rozvoj tělesné kultury a kompenzační sporty (plavání, cyklistika, lyže, vodáctví). 

TCP prosazuje, resp. garantuje principy správné životosprávy a zdravý stravovací a pitný režim. 

TCP provozuje vlastní internát a dopravu školními minibusy pro studenty nižších ročníků. 

TCP je zakladatelem studentského uměleckého tělesa Balet Praha Junior (6. – 8. ročník studia). 

TCP je zakladatelem studentského uměleckého tělesa Baby Balet Praha (3. - 5. ročník studia). 

TCP zřizuje studentskou uměleckou agenturu pro profesní přípravu v kulturním managementu. 

TCP zřizuje nadaci na podporu náročných uměleckých projektů a sociálně ohrožených studentů. 

TCP pravidelně pořádá vzdělávací programy pro školy v Praze i v regionálních centrech. 

TCP je centrem postgraduálního vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru „taneční věda“. 

TCP produkuje festivaly a přehlídky interpretů, souborů a choreografů (MTT, VTS, TUR, DOL). 

TCP zajišťuje import tvůrců, pedagogů a expertů a mezinárodní akce ze 17 zahraničních center. 

TCP má odborné, výchovné a vzdělávací úkoly, které zásadně mění tradiční cíle umělec. školství. 

TCP je zřejmě (podle kvantitativních výkonových ukazatelů) nejaktivnější evropskou konzervatoří. 

TCP  je osmiletou školou, zařazenou do sítě škol ČR - vzdělávací koncepce akreditována MŠMT. 

TCP je střední odborná  škola ukončená maturitou z ČJ, AJ a dějin tance, hudby a výtvar. umění. 

TCP poskytuje současně vyšší odborné vzdělání s absolventským diplomem (DiS) – dějiny umění.  

TCP garantuje absolutorium s  pedagogickou aprobací pro základní a střední umělecké školství. 

TCP je „veřejně prospěšnou právnickou osobou“ –  „ústavem“ (podle nového Občan. zákoníku). 

TCP je „nezávislou“ školou zřízenou a řízenou odborníky na umělecké školství, kulturu a umění. 

TCP je zpracovatelem a garantem 12 grantových projektů z oblasti umělecké, školské a sociální. 

TCP na konzervatorní vzdělávací koncepci nevybírá školné. 
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