Taneční centrum Praha - konzervatoř
manuál k talentovým testům
Motto: hledáme děti a mladé lidi prokazatelně talentované, inteligentní, pracovité a slušné ... a
zkoumáme jejich fyzické a psychické předpoklady v následujících oblastech:

Podrobně:
Fyzické dispozice:
1. celkový exteriér, proporce postavy, svalový reliéf, somatotyp
2. rychlý a "bezbarierový" rozvoj pohybových dispozic - pohyblivost končetin a páteře
3. muzikálnost a rytmičnost projevu, pohybová koordinace a s tím související výrazové
schopnosti tělesné, gestické a mimické
4. předpoklad intenzivního a vyváženého rozvoje fyzické kondice a svalového aparátu:
maximální výkon, odolnost, rychlá regenerace
5. celkový zdravotní stav: zranění, nemoci, alergie (ortopedie, neurologie, pediatrie)

Psychické dispozice
1. zřetelný rozvoj individuality – výrazné osobnostní charakteristiky, ambice pro veřejný
projev a extrovertní chování bez nezdravého exhibicionismu
2. zdravá životospráva, stravovací návyky a denní režim
3. vysoká míra „vzdělatelnosti“ – inteligence, vnímavost, zvídavost, touha po vzdělání
4. předpoklady pro vysokou pracovní morálku, zodpovědnost a dlouhodobou výkonnost
5. sociální inteligence – předpoklady pro intenzívní spolupráci ve studijní, resp. umělecké
skupině, schopnost potlačení negativních rysů osobnosti (egoismus, falešné ambice a
zkreslené sebehodnocení) ve prospěch budování týmu a korektní pracovní atmosféry

Pro 1. kolo talentového testu si uchazeč připraví:
1. tréninkový úbor: trikot nebo dostatečně přiléhavý oděv - patrný reliéf postavy, kotníky,
kolena, pas, paže, šíje (úprava vlasů), piškoty nebo ponožky
2. psací potřeby pro vyplnění písemných testů testy všeobecných znalostí a pojmů
z oblasti umění - kultury - divadla – tance
3. doklady o dosažených studijních výsledcích v předchozí škole – vysvědčení
4. případné doklady o zájmové nebo sportovní činnosti: doporučení pedagogů, trenérů ...
Přihlášky ke studiu je možné zaslat prostřednictvím kmenové školy nebo přímo do TCP.
Výsledky 1. kola talentových testů budou zaslány uchazeči do 5 pracovních dnů.
V případě postupu do 2. kola následuje komplexní zdravotní prohlídka a zátěžové testy.
Informace:

TCP – konzervatoř, o.p.s., Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5
telefon/fax: 220 611 980
e-mail: tcp@tanecnicentrum.cz,
www.tanecnicentrum.cz

Spojení: metrem „B“ do stanice "Smíchovské nádraží", dále tramvají č. 6, 12, 14, 20 do stanice
"Zlíchov" (směr Barrandov), dále pěšky (5 minut) nebo bus č. 128 do stanice „Pod Žvahovem"
(přesný plánek a popis cesty - viz web)

