	Mateřská škola se nachází ve střediskové obci Bílá Lhota, v současnosti ji navštěvují děti z dalších 12 okolních obcí. Typizovaná jednopatrová panelová budova je určená pro dvě třídy, ve druhém přízemním pavilonu jsou prostory školní kuchyně. Oba pavilony propojené chodbou stavěli svépomocí místní obyvatelé od roku 1976 v tzv. akci Z. K budově náleží školní zahrada, vytvořená zaplocením okolního pozemku v roce 2002. 
Současná kapacita MŠ je stanovena na maximálně 50 dětí, kapacita školní kuchyně je 230 hlavních jídel a kapacita školní kuchyně-výdejny v základní škole je stanovena na 120 strávníků. 


Dříve byla mateřská škola umístěna v přízemí budovy Obecního úřadu na zámku u Arboreta. Z těchto dob prozatím nemáme žádné záznamy a kroniky o fungování školky, v dohledné době chceme zapátrat a informace doplnit.
Slavnostně byla nová budova mateřské školy a školní kuchyně otevřena 1.září1982. Objekt je situován zhruba uprostřed obce na kopci, vede k nám z hlavní silnice (směr Litovel- Bouzov) příjezdová cesta. Kolem jsou rodinné domy, bytovka a základní škola, přes cestu je velké obecní hřiště. V Bílé Lhotě najdeme známé Arboretum, na procházky chodíme po turistických cestách směrem k Řimicím, k Hrabí nebo k Měníku (součásti střediskové Obce Bílá Lhota). Navštěvujeme nedaleký hrad Bouzov, Mladečské jeskyně jsou přes les a vrch Třesín vzdálené asi 3 km.
Činnost nové MŠ je dokumentována ve školních kronikách zpracovávaných i bývalými ředitelkami (od roku 1982 do roku 1984 p. Hana Hufová, od roku 1984     do roku 2002 paní Šárka Purová, od roku 2002 dosud p.Vladimíra Spurná). 
Naše mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání, výchovu a celodenní péči o děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let – v souladu se zákonem č. 5561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s vyhláškami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení jsme zařazeni od 26.3.1996, zřizovatelem je Obec Bílá Lhota. Svou činností MŠ doplňuje rodinnou výchovu.. 
Součástí MŠ je školní jídelna, se kterou tvoří od 1.1.2003 jeden právní subjekt. Statutárním orgánem je ředitelka MŠ.

V září 2002 byla oplocena plocha za budovou školky a vznikla školní zahrada.
Po roce 2002, kdy doslova pršelo dětem na hlavy, bylo již nutné začít s postupným rekonstruováním budovy a vyměňováním celého vybavení. To se nám dosud pomalu dařilo a nyní budeme z těchto investic několik let zase těžit. V roce 2002 byla na rovnou střechu posazena střecha nová sedlová.
Od 1.1.2003 je mateřská škola samostatným právním subjektem. Její součástí je školní jídelna a školní jídelna-výdejna. Úplata za předškolní vzdělávání se stala příjmem školky a jedinými penězi, o jejichž použití rozhodujeme sami. Umožnilo nám to rozvinout systém umožňující větší rozvoj vzdělávání kmenových učitelek, pořádání divadelních a výukových programů přímo ve školce, organizování plaveckého výcviku a výletů po okolí. Děti dostávají hromadné fotky tříd na památku, absolventská trička, adventní kalendáře a mikulášské balíčky. Začali jsme zdobit prostory schodiště výtvarnými pracemi dětí. Každoročně z těchto financí nakupujeme netradiční výtvarný materiál a vybavujeme školku novými hračkami, učebními pomůckami a tělocvičným nářadím. 
Od roku 2007 zřizovatel financuje letní prázdninový provoz – hlídání dětí s programem.
V roce 2007 získala paní starostka dotaci na pořízení dřevěných průlezek do školní zahrady. Měkké dřevo, přestože bylo každoročně ošetřeno nátěrem, postupně začalo hnít a v roce 2015 již nemáme žádnou průlezku. V roce 2014 jsme nechali kompletně zrekonstruovat a rozšířit pískoviště, které nyní plně vyhovuje požadavkům hygieny i dětí – je dostatečně velké a bezpečné.
Od roku 2004 do roku 2014 došlo k markantnímu rozvoji příznivých podmínek pro předškolní vzdělávání a poskytování stravování dětem a žákům. Zřizovatel podporoval tyto nutné změny a výsledek této desetileté spolupráce odborně zhodnotila inspekce ČŠI z února 2015 (inspekční zprávy jsou veřejné na internetových stránkách csi.cz), průběžnými hodnotiteli byli především rodiče našich dětí. 
Připomeňme 
- díky zateplení budov včetně střešní izolace, výměně oken, plynových kotlů, všech radiátorů a změně dodavatele plynu se projevuje i finanční úspora za plyn

- vnitřní vybavení mateřské školy i školní kuchyně je v současnosti také ve velice dobrém stavu, co dosluhovalo, je vyměněné. V obou budovách byly vyměněny všechny vodovodní baterie, rekonstruovány obě umývárny pro děti a sociálky zaměstnanců, pořídili jsme novou pračku, nové kuchyňské roboty stabilní i příruční, nové várnice pro přepravu stravy do výdejny ve škole, do kuchyně vede nový vodovodní rozvod a byl sem přiveden i plyn. V letech 2012/2013 byly vyměněny všechny 35 let staré lednice a mrazáky za nové, proto nyní zaznamenáváme i vyšší úspory na elektrické energii. Všechny terasy u obou budov jsou zrekonstruované, u kuchyně je i stříška chránící osoby i potraviny před deštěm. Máme kamerový zabezpečovací systém otevírání vchodových dveří.
- co se týče vybavení školky hračkami a učebními pomůckami, tělesně a psychicky bezpečné prostředí pro děti? Máme nyní široké spektrum různých hraček a učebních pomůcek, tělocvičného nářadí a netradičních výtvarných materiálů, vše slouží k harmonickému rozvoji dětí. Celý interiér školky je nový, od světel po podlahy, veškerý nábytek, kryty na radiátory, hrací koberce, madračky, lůžkoviny… Chybí nám pouze nové výškově nastavitelné stolečky, židličky a nové skříňky v šatnách. 
- od roku 2007 máme vlastní internetové stránky (vlastní doménu), které představují veřejnosti aktuální dění v MŠ včetně fotografií, vydáváme vlastní občasník Brouček

Život mateřské školy příznivě ovlivňuje přátelské a klidné klima mezi všemi zúčastněnými osobami navzájem – děti, jejich rodiče, kolektiv všech zaměstnanců MŠ, zřizovatel, kontrolní orgány. Podle kontrolních orgánů je právě tato vzájemná komunikativní spolupráce příčinou dobrého jména školky v širokém okolí.



