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Návod na zprovoznění aplikace SKIJO na žákovských počítačích 
 

Nejdříve je nutno nainstalovat samotný AutoCAD. Instalace a registrace je dostupná na stránkách 

AUTODESKu: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad 

 

Přenos aplikace SKIJO na žákovský počítač 
Ze stránek školy – sekce Software pro žáky ( http://www.spsopava.cz/software-pro-zaky-0 ) si stáhněte 

zazipovaný soubor s instalací Skija. Tento soubor rozbalte do samostatného adresáře, kde máte práva 

zápisu, například do složky Dokumenty - Skijo. 

V adresáři Dokumenty - Skijo upravte (nebo vytvořte) soubor SKIJO.KEY. Otevřete jej v aplikaci Poznámkový 

blok a zapište do něj číslo licence Skija. 

Konfigurace AutoCADu 
Spusťte AutoCAD. Do příkazového řádku zadejte příkaz MOŽNOSTI. Spustí se dialog Možnosti. V tomto 

dialogu na první záložce Soubory nastavte: 

 

  

https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad
http://www.spsopava.cz/software-pro-zaky-0
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Dialog ukončit klávesou OK. Ukončit AutoCAD a znovu jej spustit. 

 

Spuštění aplikace SKIJO 
Po spuštění AutoCADu by se v příkazovém řádku měla objevit informace, že Skijo bylo nalezeno. 
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Do příkazového řádku zadáme příkaz UMA 

Menu Skija: 

V AutoCADu se nám za menu AutoCADu přidá menu Skija a zobrazí plovoucí menu Skija. To si umístíme 

někde na okraj okna AutoCADu. 

Když ukončíme AutoCAD a znovu spustíme, tak menu Skija a plovoucí menu Skija je stále viditelné. Proto 

příkaz UMA znovu nezadáváme. Zadává se pouze jednou. Vyzkoušíme funkci Skija nadefinováním výkresu. 

Pokud proběhne správně, je Skijo připravené k provozu. 

 

Nastavení dalších možností. 
Zapište příkaz MOŽNOSTI. Spustí se dialog Možnosti. Záložka Zobrazení. 

Nastavení barevného schémnatu AutoCADu. 

 
Máme k dispozici dvě možnosti: 

Tmavé:        Světlé: 
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Barva kreslící plochy. 

 

Velikost kurzoru 
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Záložka Systém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záložka Uživatelské nastavení 

Nastavení pravého tlačítka myši 
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Řešení některých nestandardních situací 

Nezobrazuje se pás karet 
Použijte příkaz: PÁSKARET 

Chci pás karet zavřít 
Použijte příkaz: PÁSKARETZAVŘI 

Nezobrazují se záložky otevřených výkresů 
Použijte příkaz: SOUBORKARTA 

Chci vypnout záložky otevřených výkresů 
Použijte příkaz: SOUBORKARTAZAVŘI 

 

 

 

Nezobrazuje se menu 
Použijte příkaz: MENUBAR a nastav hodnotu 1. 

 

 

Nezobrazuje se příkazový řádek  
Použijte příkaz: PŘÍKAZŘÁD  (příkaz můžeme zapisovat i když 

příkazový řádek není vidět, příkaz se zapisuje ke kurzoru myši) 

Chci skrýt příkazový řádek 
Použijte příkaz: SKRYJPŘÍKAZŘÁD   

 

Příkazy a hlášení se nezobrazují u kurzoru myši 
Je vypnuté dynamické zadávání. 

Použijte příkaz: DYNMODE a nastav hodnotu 3. 

 

 

Chci přidat další plovoucí Panely nástrojů 
Použijte voleb v menu AutoCADu. 

 

 


