
Taneční centrum Praha, konzervatoř - gymnázium 

Taneční centrum Praha je první vzdělávací a umělecká instituce, která přinesla do české 

kultury již v 70. letech 20. století moderní a jazzové taneční techniky a důsledně je propojuje 

s výukou klasického tance a dalšími oblastmi současného tanečního divadla“.  Tradice sahá 

až do roku 1961 – tehdy v undergroundu, a později, pod záštitou Univerzity Karlovy a řady 

zahraničních odborníků, postupně vzniká centrum, které nyní zahrnuje osmiletou 

konzervatoř a osmileté gymnázium propojené do jedné vzdělávací koncepce doplněné 

studiem taneční pedagogiky s příslušnou aprobací. Centrem prošlo několik stovek tanečníků, 

kteří pracují v českých souborech (Pražský komorní balet, Balet ND v Praze, Laterna Magika a 

jiné) a v zahraničí (Berlín, Frankfurt, Hamburk, Haag, Barcelona, Lisabon, Pécs a další) nebo 

absolvovali vysoké školy (Univerzita Karlova, HAMU a další). „Lidé z centra“ zastávají 

významné funkce v českých uměleckých, vzdělávacích a společenských organizacích.  

Základní charakteristiky: 

- eklektická výuka klasického, současného a jazzového tance, včetně jejich vyváženého 

uplatnění ve scénické praxi a umělecké tvorbě, doplňkové obory: step, taneční sporty, lidový 

tanec, choreografie, taneční pedagogika (viz příloha: vzdělávací koncepce) 

- výuka všeobecně vzdělávacích předmětů vychází z koncepce osmiletého gymnázia, 

profilové předměty jsou orientovány na humanitní, esteticko-vědní a jazykové oblasti (viz 

příloha: hodnocení činnosti) 

- součástí vzdělávací koncepce jsou kompenzační pohybové disciplíny, kvalitní lékařská a 
rehabilitační péče, prevence správné životosprávy a budování zdravého životního stylu při 
zachování náročného a atraktivního učebního plánu (viz příloha: vzdělávací koncepce) 

- je intenzívně organizována umělecká praxe studentů všech ročníků ve vlastní umělecké 

agentuře a v uměleckých tělesech: Balet Praha Junior (vyšší ročníky), Baby Balet Praha (nižší 

ročníky), dále ve spolupráci s uměleckými institucemi, např. Pražský komorní balet, FOK, 

FIBS, Zlatá Praha atd. (viz příloha: nadstandardní aktivity) 

- jsou periodicky (4 x ročně) organizovány regionální a zahraniční tréninkové a odborné 

„campy“, které zajišťují nadstandardní rozsah výuky, včetně propojení s praxí (viz příloha: 

vzdělávací koncepce + projekt: Invaze tance do regionů) 

- jsou důkladně rozvíjeny zahraniční styky: přibližně 60 % choreografické práce vedou 

zahraniční lektoři a tvůrci, studenti jsou v tomto směru motivováni k soustavné aktivitě 

- je zajištěna kontinuita a „prostupnost“ v síti středních škol: v případě závažných překážek 

mohou kdykoliv během studia přestoupit na jinou střední školu. Úspěšní studenti mohou 

pokračovat ve VŠ studiu, především na uměleckých, pedagogických, humanitních, 

manažerských nebo lékařských oborech.  

- škola má vlastní internát a studentské byty pro mimopražské (63%) a zahraniční (9%) 

studenty, vlastní dopravu školními minibusy  

- na realizaci školního vzdělávacího programu TCP  nevybírá žádné školné  


